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Opeens verscheen het bericht afgelo-

pen maart in je timeline: Sportpark 

Den Uithoek gaat dicht. Van de ene op 

de andere dag kon je niet meer naar 

IJVV. En zat je thuis. Net als iedereen. 

Het enige wat je kon doen, was in de 

achtertuin je record hooghouden 

verbeteren. Maar eigenlijk stond je 

natuurlijk veel liever samen met je 

teamgenoten op het veld…

Door de coronacrisis kwam er een 

abrupt einde aan het voetbalseizoen 

2019-2020. Na maanden van trainen en 

wedstrijden spelen, bleef de competitie 

onbeslist. Een domper voor de teams 

die zicht hadden op het kampioen-

schap, maar ook voor de spelers die na 

een paar verliespartijen gebrand waren 

op een overwinning. 

Ondanks het abrupte einde van het 

seizoen wist IJVV toch allerlei mooie 

resultaten te behalen. Aan deze resul-

taten waren voor de verandering eens 

geen trofeeën en medailles verbonden, 

maar wel heel veel blije gezichten. 

Zo kreeg Sportpark Den Uithoek een 

waardevolle uitbreiding. In samen-

werking met de gemeente werd het 

hoofdveld vernieuwd en kwamen er 

twee jeugdvelden bij. 

Daarnaast introduceerde IJVV projecten 

vanuit het Sportakkoord, een initiatief 

om de kracht van sport in onze 

gemeente nog beter te benutten. Bij één 

van deze projecten zetten zogenoemde 

clubkadercoaches trainersbegeleiding 

op. Doel van de begeleiding is om voet-

ballen leerzaam en tegelijkertijd leuk te 

laten zijn, zodat trainers dé succesfactor 

kunnen vormen bij het creëren van een 

positieve sportcultuur. 

Een ander project is inmiddels 

uitgegroeid tot nieuwe trend: 

Walking Football. Hierbij voetballen 

zestigplussers tegen elkaar op basis 

van aangepaste regels. Dat dit net 

zo uitdagend kan zijn als een gewoon 

potje voetbal, heb ik ervaren toen 

ik vorig seizoen een paar keer 

mocht meespelen. Het was leuk 

om weer eens op het veld te staan. 

Bovendien vond ik het, ondanks de 

aangepaste regels, zeer pittig!

De meest bijzondere prestatie van 

afgelopen seizoen was dat de hekken 

van Sportpark Den Uithoek weer 

opengingen. Dit resultaat bereikten we 

met elkaar door zoveel mogelijk thuis 

te blijven, hoe vervelend dat soms ook 

was. Natuurlijk moeten we de komende 

periode nog afstand houden, maar 

ondanks dat kunnen we weer samen 

genieten van een potje voetbal. 

Ik wens iedereen, van spelers tot sup-

porters, heel veel plezier en gezondheid 

toe. Ook wil ik iedereen feliciteren met 

het 75-jarig jubileum van de club. 

De festiviteiten zijn helaas uitgesteld, 

maar dat betekent natuurlijk niet dat 

we ongemerkt aan deze bijzondere 

verjaardag voorbijgaan. Veel geluk met 

alle mooie toekomstplannen. En we 

zien elkaar weer langs de lijn. Tot snel!

Bort Koelewijn
Burgemeester van Kampen

Voorwoord

75 jaar IJVV
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‘We kunnen samen 
weer genieten van 
een potje voetbal’



Waar het goed is komt men terug

 Dichtbij je droom
Je bedrijf, branche en uitdagingen, wij willen het van 
dichtbij meemaken. Vanuit een landelijk actieve orga-
nisatie met meer dan 900 specialisten in accountancy 
en bedrijfsadvisering, maar met een kantoor bij je om 
de hoek. Met brede financiële kennis én specialistische 
branchekennis. Ontdek het zelf en neem contact met 
ons op. 

Alfa IJsselmuiden
Goudplevier 107A, 8271 GB IJsselmuiden
088 2533000, ijsselmuiden@alfa.nl
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8271 RS IJsselmuiden
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E info@leusinkstuc.nl
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Leusink wand- en plafondafwerking is gespecialiseerd in het 
stucadoren en spuiten van wanden en plafonds. Met ons brede 
aanbod in materialen en toepassingen kunnen we uw wanden 
en plafonds aanpassen naar uw specifi eke wensen. 
Zo leggen we de perfecte basis voor uw interieur. 
Bekijk onze website en bel of mail ons 
voor een vrijblijvende afspraak!

Specialist in 
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Is onze rookgasafvoer 
nog wel veilig?

Wist je dat een rookgasafvoer die langer dan 15 jaar in gebruik is een groot veiligheidsrisico vormt? Na 15 jaar wordt de kans op lekkage 
door corrosie vergroot. Er kunnen gevaarlijke situaties optreden zoals het lekken van rookgassen en koolmonoxide in de woning(en). Wij 
voeren inspecties uit en geven een rapportage met foto’s en film, waarbij we aanbevelingen geven voor aanpassing of vervanging van 
het systeem. Bel een Breman voor advies!

bremanschoorsteentechniek.nl
T 038 332 77 99

Is onze rookgasafvoer 
nog wel veilig?

Wist je dat een rookgasafvoer die langer dan 15 jaar in gebruik is een groot veiligheidsrisico 
vormt? Na 15 jaar wordt de kans op lekkage door corrosie vergroot. Er kunnen gevaarlijke 
situaties optreden zoals het lekken van rookgassen en koolmonoxide in de woning(en). 

Wij voeren inspecties uit en geven een rapportage met foto’s en film, waarbij we aanbevelingen 
geven voor aanpassing of vervanging van het systeem. Bel een Breman voor advies!

bremanschoorsteentechniek.nl
T 038 332 77 99
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specialist
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Mannie Vaandering is al sinds 2013 

preses bij IJVV en beleefde door het 

coronavirus zijn vreemdste seizoen 

ooit als voorzitter. Maar ondanks de 

coronamaatregelen werkte IJVV door 

aan het verbeteren van het sport-

park om straks klaar te zijn voor de 

toekomst. “We krijgen een prachtig 

sportpark waar heel veel verenigingen 

best jaloers op zijn.”

Wanneer je als voorzitter terugblikt op 

het afgelopen seizoen, dan ontkom je 

uiteraard niet aan het coronavirus. 

“Dat was echt schrikken. Je weet even 

niet wat je moet doen. Op zaterdag 

7 maart speelden we tegen Be Quick 

’28 en het was niet best. We verloren 

met 3-2. Vervolgens ging een kleine 

week later alles op slot. Ineens was het 

afgelopen. Een stil sportpark. Dat was 

zo verrekte onwezenlijk. Dan ontstaat 

er een soort van berusting. Het wordt 

je van hoger hand opgelegd. Je moet je 

erbij neerleggen. Als bestuur konden 

we niet meer bij elkaar komen. 

Toen moesten we videovergaderen, 

maar dat was niet m’n sterkste kant. 

Ik ben blij dat we daar weer vanaf zijn”, 

lacht Vaandering.

Een fikse streep door de rekening was 

ook de noodzakelijke beslissing om het 

jubileumprogramma te schrappen. 

“Dat was wel even slikken, maar ons 

streven is om het 75-jarig jubileum 

in 2021 te vieren. Zo’n mijlpaal moet 

worden gevierd. We willen voor alle 

leden wat organiseren en willen ook 

een officiële receptie houden. Maar alles 

is uiteraard wel afhankelijk van hoe het 

coronavirus zich ontwikkelt.”

Het abrupte einde van de voetbal-

competities zorgde voor een vreemd 

gevoel bij alle voetballers van IJVV. 

Het betekende uiteindelijk ook dat er 

geen degradatie plaats vond en dat het 

moeizaam draaiende eerste elftal van 

IJVV ook komend seizoen in de tweede 

klasse uitkomt. Vaandering: “Van som-

mige jongens had ik meer verwacht in 

het afgelopen seizoen. Spelers die het 

moesten doen, zakten door het ijs. 

Eerder was dat wel anders. Toen had-

den we veel spelers die het laatste 

stukje konden opbrengen. Nu missen 

we toch wel mentaliteit bij IJVV. Die is 

de laatste jaren hard achteruit gegaan.”

De IJVV-voorzitter heeft vertrouwen in 

komend seizoen. “We hebben er leuke 

spelers bijgekregen en Robin Kalter is 

teruggekeerd. Dat vind ik een goede 

voetballer.” Bij IJVV staat komend sei-

zoen Emiel Diender, een nieuwe trainer, 

voor de groep. “De eerste drie wedstrij-

den zijn vaak belangrijk voor een nieuwe 

trainer. Als je die wint, dan krijg je een 

boost. Dan kan het een heel leuk seizoen 

worden. Ik heb in mijn tijd als voetballer 

maar weinig goede trainers meege-

maakt. Er zijn er twee blijven hangen. 

Zij wisten wel het goede elftal op te 

stellen. Een goede trainer moet spelers 

kunnen prikkelen en ze op de goede plek 

zetten. En wat voetballers goed kunnen, 

moet je ze goed laten doen. Dat lijkt 

gemakkelijk, maar veel trainers hebben 

er toch problemen mee. Maar ik ben 

positief. Ik hoop op een mooi seizoen.” 

De term ‘mooi’ gebruikt Vaandering 

ook voor Sportpark Den Uithoek, dat de 

afgelopen jaren steeds meer is verfraaid. 

“We hebben een prachtig hoofdveld. 

De kantine is vernieuwd en we hebben 

een schitterend hoofdveld voor de jeugd 

met een fraaie tribune. Over velden 

hoeven we ons straks niet meer druk 

te maken.” En de werkzaamheden gaan 

gewoon door. Het volgende project is 

het realiseren van vier nieuwe kleedka-

mers en een andere hoofdingang. 

“IJVV staat er goed voor. We zijn een 

zeer gezonde vereniging en hebben 

straks alles prachtig voor elkaar. 

Perfecte trainingsfaciliteiten voor ieder-

een. En overal ledverlichting, zodat de 

energierekening fiks omlaag gaat. 

Maar dan zijn we er nog niet. Er blijven 

altijd wensen over, zoals zonnepanelen 

en het vergroten van de parkeerplaats. 

Maar dat is iets voor de toekomst. 

Daarover zijn we nog in overleg met de 

gemeente, die ons van alle kanten heeft 

geholpen. We willen graag meer par-

keerplaatsen, maar we moeten ons wel 

inleven in de huidige situatie. Er spelen 

momenteel andere belangrijke dingen. 

Dat staat buiten kijf.”

Mannie Vaandering

Straks hebben we alles 
prachtig voor elkaar

‘IJVV is een zeer 
gezonde vereniging’

Mannie Vaandering
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Na drie en half seizoen staat er met 

hoofdtrainer Emiel Diender een nieuw 

gezicht voor de groep bij IJVV. Na een 

teleurstellend seizoen is het de taak 

van Diender om IJVV weer kleur op de 

wangen te geven. “Ik wil terug naar 

het IJVV-DNA. Dat mensen die komen 

kijken zich kunnen identificeren met 

het elftal. Er is een verschil tussen 

willen en echt willen. Dat kan ik 

brengen bij IJVV.”

Dat IJVV op het mentale vlak nog stap-

pen moet maken bleek het afgelopen 

seizoen. Na de winterstop zakte de 

ploeg steeds verder weg met de 3-0 

nederlaag tegen OWIOS als absoluut 

dieptepunt. Degradatie dreigde en toen 

ging de voetbalcompetitie op slot van-

wege de coronacrisis. Diender zag toen 

al dat het komend seizoen echt anders 

moet. Spelers moeten meer brengen. 

In de tijd toen hij als speler van DOS 

acteerde was er geen gebrek aan strijd 

en inzet bij IJVV. “Als ik bij IJVV moest 

voetballen wist ik dat ik aan de bak 

moest en dat je ’s avonds met pijn in het 

bed lag. Dat is voor mij IJVV.”

En die passie en strijd wil Diender 

terugbrengen bij IJVV. Hij speelde 

maar liefst vijftien seizoenen in de 

hoofdmacht van DOS Kampen en kwam 

tot 302 officiële wedstrijden. Op het 

hoogste amateurniveau en in de eerste 

klasse. “Dan kun je wel zeggen dat je de 

term ‘clubhart’ kent”, zegt Diender.

In 2015 stopte hij als voetballer en ging 

aan de slag als trainer. Eerst had hij 

drie jaar lang het tweede team van DOS 

Kampen onder zijn hoede. Na een pauze 

van een half jaar stapte hij in als hoofd-

trainer bij CSV ’28. “CSV is de grootste 

vereniging van Zwolle, maar je kunt de 

club ook best omschrijven als ruw. 

Ik wilde de jongens binden. Dat lukte. 

Een groep met veel verschillende cul-

turen leverde wat ik wilde. Het was 

ontzettend leerzaam. Ik wilde graag 

onderaan de lat beginnen. Dat heb ik 

gedaan”, aldus Diender, die pas 38 jaar 

is. “Maar leeftijd zegt niets over erva-

ring”, is de mening van Diender.

Als hoofdtrainer van IJVV opent hij 

een nieuw hoofdstuk in zijn nog prille 

trainersloopbaan. Evenals bij CSV ’28 

wil hij een hecht collectief smeden in 

IJsselmuiden. Op zijn eigen manier. 

“Ik ben een winnaar, maar ook een ge-

voelsmens. Dat is in de voetballerij best 

moeilijk. Ik wil iedereen in z’n waarde 

laten, maar ik wil ook presteren. Ik han-

teer geen strakke regels, maar er gelden 

wel bepaalde normen en waarden.” 

Het coronavirus maakt zijn entree bij 

IJVV als nieuwe hoofdtrainer lastiger. 

“Ik ben een mensen-mens. Ik ben 

iemand die relaties wil opbouwen, maar 

dat gaat moeilijk op afstand. Je mag 

geen hand geven of een schouderklopje 

uitdelen. Ik wil dat spelers wat met me 

hebben. Dan brengen ze iets extra’s.”

En dat is nodig, want Diender wil een 

scherper IJVV. “Ik moet me aanpassen 

aan de IJVV-samenleving, maar doe dat 

wel met een eigen sausje. Ik wil altijd 

winnen. Dat moeten de spelers ook 

uitstralen. Bij mijn trainingen gaat het 

bij elke oefening om winst of verlies. 

De spelers moeten hard werken, zodat 

ze ’s avonds voldaan op bed liggen. 

Ik wil dat het trainingsbeesten worden, 

maar wel op hun eigen manier. De sup-

porters van IJVV willen hardwerkende 

spelers zien. Ik streef naar een groep 

die intensief traint, maar wel met ple-

zier. En naar spelers die het uiteindelijk 

het laatste stukje ook kunnen brengen”, 

aldus Diender. Daarom heeft hij Albert-

Jan Meuleman en Brian Wezenberg in 

zijn trainersstaf opgenomen. “Zij zijn 

echte IJVV’ers en karakterjongens. 

En er zijn spelers bijgekomen met am-

bitie. Jonge jongens die zichzelf willen 

ontwikkelen op hun niveau en ambitie 

meebrengen richting het trainingsveld. 

Adir Sasso, Julian Hellendoorn en Mick 

Strieker willen zo graag iets maken van 

IJVV. Dat geldt ook voor Arjan Wiegers. 

En hij heeft bijzondere kwaliteiten.” 

Diender ziet zijn klus bij IJVV als een 

uitdaging voor meerdere jaren. Hij wil 

wat neerzetten bij IJVV. “Als ik het hier 

naar mijn zin heb, wil ik hier nog jaren 

blijven. Ik wil iets opbouwen en worden 

gewaardeerd als mens bij deze club. 

Aan mijn karakter zal het zeker niet 

liggen. Ik ga er alles voor geven.”

Emiel Diender wil passie en strijd 
terugbrengen bij IJVV 

Ik ga er alles voor geven

Emiel Diender
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Ook het afgelopen seizoen is er bij 

IJVV hard gewerkt om de accommo-

datie verder te verbeteren. De resty-

ling van de kantine maakte hier ook 

onderdeel van uit. Wat vijf jaar geleden 

begon met een geslaagde ontmoe-

ting met binnenhuisarchitect Agnes 

Compagne is uitgegroeid tot een 

ambitieus vierjarenplan, met als doel 

om de kantine een compleet nieuwe 

look te geven. “Met weinig geld is een 

prachtig plan gerealiseerd”, aldus 

Geurt Morren, bestuurslid algemene 

zaken van IJVV.

Wat een toevallige ontmoeting allemaal 

teweeg kan brengen, is te zien in de 

kantine van IJVV. “Vijf jaar geleden 

waren we met IJVV op de maatschap-

pelijke beursvloer Tohopesate in 

Kampen. Agnes was daar ook tot mijn 

grote verrassing. Ik kende haar nog van 

vroeger. Op de basisschool in Nijkerk 

zat ze bij me in de klas”, vertelt Morren.

Compagne kreeg van de IJVV-

afvaardiging te horen dat de club uit 

IJsselmuiden de kantine wilde restylen. 

“Toen bleek dat ze dat ook bij Hockey-

club Kampen had gedaan. Er kwam 

een afspraak tussen IJVV en Agnes om 

een plan te maken voor de restyling 

van de kantine. Allereerst vond een 

inventarisatie plaats met de leden van 

de kantinecommissie over de wensen. 

Vervolgens heeft de binnenhuisarchi-

tect een 3D-presentatie gemaakt”, 

aldus Morren. Zo werd een vierjaren-

plan gecreëerd, waar iedereen achter 

kon staan.

In 2016 werd de keuken ingrijpend 

verbouwd, zodat er veel flexibeler kan 

worden gewerkt in de keuken van IJVV. 

Na de vernieuwing van de keuken 

werd vrij snel een aangrenzend terras 

aangelegd. Daarna werd gestart met 

de verbouwing van de kantine. 

Fraaie vernieuwde kantine 
is resultaat van vruchtbare 
samenwerking

» Lees verder op pagina 11

Achter de bar: v.l.n.r. kantinecommissie Dick van der Meulen, Bert Brink, Danielle Kuijper, Elja Prinsen, Klaas Vrieswijk, Ger Wijbrandts en Bert Koetsier. 

Voor de bar: bestuurslid kantinezaken Geurt Morren.

Dick van der Meulen
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» Vervolg van pagina 9

Er werd gebroken met de dominante 

rode kleur in de kantine. Daarvoor in 

de plaats kwamen de kleuren antraciet 

en wit.

De kantine is helemaal gestript en ge-

schilderd. De nieuwe wanden zijn echte 

eyecatchers. Foto’s en krantenknipsels, 

die de historie van IJVV uitbeelden, 

geven de nieuwe kantine extra cachet. 

In een later stadium werd de bar op-

nieuw bekleed. Dit jaar werd de kantine 

voorzien van nieuw meubilair. 

“De meeste plastic stoelen zijn verdwe-

nen. Er staan nu bankstellen, fauteuils 

en poefen. Precies zoals Agnes het heeft 

bedacht”, aldus Morren.

Door zelfwerkzaamheid heeft IJVV veel 

geld kunnen besparen. “De klusgroep 

van IJVV heeft bergen vol werk verzet”, 

zegt Morren. De werkzaamheden 

zijn nog niet helemaal afgerond. 

“Volgend jaar gaan we nog de 

geluidsboxen in de kantine vervangen. 

En ook langs het veld en op de tribune. 

Dan hebben we echt alles voor elkaar.”

Bij de vernieuwing van de keuken 

vervulde Wilco Ruiter en Lammert van 

den Berg een coördinerende rol. Bert 

van den Berg had ook een belangrijk 

aandeel in de metamorfose van de 

keuken en eveneens in de restyling van 

de kantine. “Ik heb niet zoveel gedaan. 

Ik heb alleen een coördinerende rol in 

het geheel gehad. Ik probeer mensen 

enthousiast te krijgen om wat te doen 

voor IJVV. Je moet het met elkaar doen. 

Met een aantal mensen hebben we veel 

bereikt. En alles wat Agnes heeft be-

dacht, is uitgekomen”, besluit Morren.
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Gerrit Bien was de afgelopen twee 

en een half jaar actief als trainer van 

IJVV JO17-1 en neemt komend seizoen 

het JO19-1-team van IJVV onder zijn 

hoede. Volgens de ervaren trainer 

loopt er flink wat talent rond in JO 19-1. 

“Dit kan een belangrijke groep worden 

voor IJVV. Ik zie veel mogelijkheden. 

Ik wil mijn steentje bijdragen om 

jeugdspelers af te leveren voor het 

eerste elftal.”

Bien weet dat de laatste lichting voor 

de senioren vraagt om een andere 

benadering dan voetballers van JO17-1. 

Daarom heeft hij de spelers een vragen-

lijst in laten vullen met vragen als: 

‘Wat zijn je verwachtingen?’ ‘Wil je het 

eerste elftal halen?’ en ‘Wat is daar voor 

nodig?’ “Ze zijn wat bewuster en heb-

ben meer zelfkennis. Dan mag je wat 

van de spelers verwachten en zij ook 

van de leiding. Ze slaan nu een belang-

rijke weg in. Daar moet je op inspelen”, 

aldus Bien.

Hij kent de voetballers goed, omdat 

hij de afgelopen jaren met hen heeft 

gewerkt en ziet veel potentie. “Ik wil 

de spelers handvaten meegeven in de 

weg naar de senioren. Talenten moeten 

niet te snel stoppen, ze moeten geduld 

hebben. Als je goed bent, kom je er echt 

wel. Dat kan twee jaar duren, maar 

misschien ook wel drie.” Bien wil zijn 

spelers als trainer echt iets bieden. 

“Ik stel spelers vaak open vragen om 

ze na te laten denken over situaties en 

ik kan goed met spelers omgaan. Ik 

geef ze alle aandacht en leg ze alles uit. 

Ook zorg ik voor veel variatie in mijn 

trainingen om het team te motiveren. 

Er moeten verrassingen zitten in trai-

ningen. Dat is heel belangrijk. Je moet 

je spelers wat bieden, dat krijg je terug”, 

aldus Bien, die vervolgens benadrukt 

dat je als trainer tegenwoordig ook een 

‘soort van sociaal werker’ bent. “Ik ben 

geïnteresseerd in de mens achter het 

voetbal. De achtergronden van spelers 

zijn ook heel belangrijk. Ik verdiep me in 

hen. Dan weet ik ook als er wat aan de 

hand is en kan ik ze misschien helpen.”

Bien vindt dat IJVV de komende jaren 

hogerop moet. De Kampenaar wil daar 

een bijdrage aan leveren. Volgens de 

jeugdtrainer moet er meer strijd en 

beleving komen bij IJVV. “Jammer, vol-

gende keer beter’, klinkt het te vaak bij 

IJVV na een minder resultaat. In JO19-1 

lopen spelers die potentie hebben om 

het eerste elftal te halen. Maar willen ze 

dat ook bereiken? Dan moet je scherp 

zijn en blijven. Dat zie je te weinig terug 

in de jeugd van IJVV.” Bien vindt dat het 

eerste elftal het goede voorbeeld moet 

geven en dat spelers van buitenaf echt 

iets extra’s moeten brengen. “Lukt dat 

niet, dan moet je afscheid van ze nemen. 

Voor gemakzucht is geen ruimte; er 

moet meer strijd en beleving zijn. 

Lukt dat niet, dan moet je maatregelen 

nemen en uiteindelijk uit elkaar gaan. 

Zo worden andere spelers wakker ge-

schud en geef je ook een signaal af naar 

je eigen jeugd. Die moet ook een eerlijke 

kans krijgen. Daar strijd ik voor.”

Met Bien heeft IJVV een zeer ervaren 

trainer voor de jeugd. Hij was eerder ac-

tief als hoofdtrainer bij ’s-Heerenbroek, 

Nagele en Kraggenburg. Bij de laatste 

club combineerde hij het hoofdtrainer-

schap met een functie van jeugdtrainer 

bij IJVV. In juni 2019 nam hij afscheid 

van Kraggenburg en stopte hij als 

hoofdtrainer. “Deze combinatie werd 

te gek. Ik liet steken vallen. Toen heb 

ik in de spiegel gekeken en heb ik voor 

de jeugd gekozen. IJVV is mijn club en 

ik ben een ontwikkelingstrainer. En de 

jeugd heeft mij altijd getrokken.” 

Toch sluit Bien, die als voetballer 

het Nederlands amateurelftal haalde, 

niet uit dat hij in de toekomst weer 

ergens als hoofdtrainer aan de slag 

gaat. “Natuurlijk heb ik ambities. 

Een tweedeklasser zou heel mooi zijn. 

Maar dan moet het plaatje wel heel 

goed zijn. Dan is het voor mijn een 

uitdaging en is voor mij de cirkel rond. 

Maar het is geen must. Ik ben zestig 

jaar en sta niet te springen om zomaar 

ergens in te stappen.”

Veel talent in JO19-1

Gerrit Bien wil doorstroming 
jeugd bij IJVV stimuleren

‘Ik wil mijn steentje
bijdragen om 
jeugdspelers af 
te leveren voor 
het eerste elftal’

Gerrit Bien 
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IJVV heeft de selectie voor komend 

seizoen versterkt met vier spelers van 

buitenaf. Arjan Wiegers, Adir Sasso, 

Julian Hellendoorn en Mick Strieker 

moeten IJVV een nieuwe impuls geven.

Arjan Wiegers

De opvallendste nieuwe naam is Arjan 

Wiegers. De 31-jarige rappe aanvaller 

heeft al een mooie loopbaan opge-

bouwd. Hij speelde in de jeugd van 

BV Veendam en FC Groningen. 

Vervolgens voetbalde hij bij Wester-

wolde (1 jaar) en FC Ter Apel ’96 (1 jaar). 

Daarna kwam hij vier seizoen uit voor 

Nieuw Buinen (hoofdklasse en eerste 

klasse). Vervolgens ging voor hem een 

droom in vervulling toen hij in 2012 bij 

eerstedivisionist SC Veendam terecht 

kwam. Dat werd echter een domper. 

In maart 2013 ging de club failliet en 

keerde Arjan terug bij Nieuw Buinen.

In de 2014 nam hij een ingrijpende 

beslissing. Hij ging op zichzelf wonen 

in Kampen en voetballen bij Go-Ahead 

Kampen. De afgelopen zes seizoenen 

was hij actief op Sportpark Middenwe-

tering. Vervolgens vond hij het tijd voor 

een nieuwe stap. “Na zes jaar was ik toe 

aan een nieuwe uitdaging. IJVV kwam 

op m’n pad. Ik had via via al gehoord 

dat IJVV een club is die de zaken goed 

voor elkaar heeft. En IJVV wil stappen 

maken. Daar wil ik de club bij helpen.”

Met zijn keuze voor IJVV doet Wiegers 

een stapje terug, van de eerste naar 

de tweede klasse. “Maar dat voelt niet 

zo. Ik zit nu in een nieuwe omgeving 

en moet me weer bewijzen. Dat heb ik 

gemist. Ik vind het leuk dat ik in een 

andere competitie ga spelen en andere 

teams ga tegenkomen.”

Wiegers wil het woord ‘promotie’ zeker 

niet in de mond nemen. “Het is voor mij 

Nieuwe aanwinsten 
zorgen voor ervaring 
en gretigheid

V.l.n.r. Julian Hellendoorn, Adir Sasso, Arjan Wiegers en Mick Strieker

» Lees verder op pagina 17
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een ontdekkingstocht. Je moet elkaars 

sterke en zwakke punten leren kennen. 

Als je dat weet en alle spelers willen 

voor elkaar door het vuur gaan, dan 

kunnen we ver komen. Ik wil de club 

helpen en belangrijk zijn voor IJVV. 

In welke rol dat ook is. Ook op het trai-

ningsveld. Ik wil jonge jongens graag 

verder helpen. Niet alleen op zaterdag, 

maar ook op de trainingen wil ik de 

boel aanjagen.”

Adir Sasso

Adir Sasso komt uit de jeugdopleiding 

van CSV ’28. De 20-jarige verdediger 

maakte de afgelopen vier seizoenen 

deel uit van de eerste selectie van de 

Zwolse club. In zijn eerste seizoen bij 

CSV ’28 1 moest hij genoegen met en-

kele invalbeurten. Daarna veroverde hij 

als jongeling een basisplek. Toen Emiel 

Diender bij CSV ’28 kwam, kreeg hij al 

snel een goede klik met de hoofdtrainer. 

Toen Diender de overstap maakte naar 

IJVV, ontstond de mogelijkheid om 

het op een hoger niveau te proberen. 

“Ik had de ambitie om op een hoger 

niveau te gaan voetballen. Ik heb een 

gesprek gehad met IJVV en dat voelde 

goed. Ik wilde deze kans pakken, al heb 

ik wel even getwijfeld. Je komt toch uit 

je comfortzone, maar ik ben heel goed 

ontvangen, zodat ik me al snel thuis 

voelde bij IJVV.” 

Sasso is een centrale verdediger. “Ik ben 

een snelle behendige speler en tech-

nisch vaardig. Maar ik kan nog zoveel 

leren. Dat is ook een van de redenen 

waarom ik voor IJVV heb gekozen. 

Hier spelen ervaren spelers waar ik veel 

van kan leren. Ik wil mezelf ontwik-

kelen. Verdedigend moet ik stappen 

maken en ook op het gebied van inzicht. 

Ik moet slimmer worden. Ik ben nog 

jong en soms te impulsief.”

Julian Hellendoorn

Evenals Arjan Wiegers komt ook 

Julian Hellendoorn over van Go-Ahead 

Kampen. Aanvankelijk leek het er niet 

op dat hij na het afgelopen seizoen de 

overstap zou maken naar IJVV. ‘Ik had 

mijn contract bij Go-Ahead Kampen 

verlengd, maar het seizoen pakte niet 

uit zoals gewenst.” Vervolgens kwam hij 

in contact met de nieuwe IJVV-trainer 

Emiel Diender. “Hij was op zoek naar 

spelers met diepgang. Zowel de manier 

waarop hij over voetbal praatte als zijn 

visie spraken me aan. Daar had ik echt 

een goed gevoel bij. Vorig jaar heb ik 

ook al een gesprek gehad met IJVV, 

maar toen had ik nog het gevoel dat ik 

een goede kans op speeltijd had bij 

Go-Ahead Kampen.”

Julian Hellendoorn heeft als persoon-

lijke doelstelling om zoveel mogelijk te 

spelen. “Daar ga ik me in eerste instan-

tie op richten. Ik ben binnengehaald als 

aanvaller. Rechtsbuiten of een vrije rol 

op de tien-positie. Ik vind het jammer 

dat ik niet meer samen met mijn broer 

(Sven Hellendoorn voetbalt nog bij 

Go-Ahead Kampen) kan spelen, maar 

ik weet zeker dat ik de juiste beslissing 

heb gemaakt.”

Mick Strieker

De derde speler die de overstap heeft 

gemaakt van Go-Ahead Kampen naar 

IJVV is Mick Strieker. Het afgelopen 

seizoen zat hij voor het eerst bij de 

eerste selectie van Go-Ahead Kampen 

en speelde hij wisselend in het eerste 

en tweede team. In totaal kwam hij 

712 minuten uit in de hoofdmacht. 

Voor zijn ontwikkeling vond Strieker 

het noodzakelijk om een andere club te 

zoeken en hij besloot om te verkassen 

naar IJsselmuiden. “De verdediging 

was goed bezet en er kwamen nieuwe 

jongens bij. Daarnaast hebben goede 

vrienden van me Go-Ahead Kampen 

verlaten. Dat heeft ook een belangrijke 

rol gespeeld”, aldus Strieker.

De 21-jarige verdediger rekent bij IJVV 

op meer speeltijd. “Dat is belangrijk. 

Ik moet spelen om te ontwikkelen. 

Ik wil voor mezelf vastigheid creëren.

 Ik ben met een positief gevoel begon-

nen bij IJVV. Het is een leuke groep. 

Je merkt dat iedereen hier aan de bak 

wil. Iedereen is gretig om er wat van 

te maken.”

» Vervolg van pagina 15

‘Als alle spelers 
voor elkaar door 
het vuur willen 
gaan, dan kunnen 
we ver komen’

Arjan Wiegers
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IJVV besteedt veel aandacht aan de 

eigen jeugdopleiding, maar volgens 

criticasters is de doorstroming van 

eigen jeugd richting de eerste selectie 

nog onvoldoende. Voorzitter Rudy 

Wagteveld van de technische commis-

sie predikt geduld. “De komende jaren 

gaan we merken dat er bij IJVV steeds 

meer jongere jeugd gaat doorbreken.”

Eerst moet je zaaien. Daarna moet je 

even geduld hebben voordat je kunt 

oogsten. Het is een bekende uitdruk-

king, die volgens Wagteveld ook opgaat 

voor de doorstroming van talent bij 

IJVV richting het eerste elftal. Hij legt 

even de nadruk op het nieuwe jeugd-

plan dat in 2012 tot stand kwam via 

Berry Prinsen. “De hele jeugdopleiding 

is tegen het licht gehouden. De afgelo-

pen jaren hebben we flink geïnvesteerd 

in betaalde trainers. Dat gaat zich uit-

betalen, maar het duurt even voordat je 

de resultaten daarvan ziet. Nu zie je de 

eerste lichting doorstromen.” Hij doelt 

op de talenten Alessandro Spano, 

Jamal Arouch en Nick Wagteveld, die 

zijn toegevoegd aan de eerste selectie.

Wagteveld vindt dat er de afgelopen 

jaren best wat doorstroming is geweest 

richting de eerste selectie. “Elk jaar 

zijn er wel tot vier talenten doorge-

stroomd. Denk aan Martijn de Kleine, 

Tim Roeland, Julian van de Wetering, 

Marten Hinderks, Jos Kalter, Kevin van 

den Berg, Luc Kalter en Jan Koster. 

Nu zijn drie spelers van JO19 doorge-

schoven naar de eerste selectie. 

We zijn wel op de goede weg, maar het 

kan altijd beter. Je moet geduld hebben. 

Daar heb ik zelf ook wel eens moeite 

mee”, lacht Wagteveld.

Volgens hem staat de jeugdopleiding 

van IJVV goed, maar is er altijd ruimte 

voor verbetering. Daarnaast stelt IJVV 

zich open voor nieuwe ontwikkelingen. 

“We willen voorop lopen”, benadrukt 

Wagteveld. Een goed voorbeeld daarvan 

is het camerasysteem dat is geïnstal-

leerd bij IJVV. Daarnaast noemt hij 

de introductie van JO16 bij IJVV. 

Deze ploeg gaat spelen in een nieuwe 

competitie. “We willen zo breed mogelijk 

opleiden. Daarom hadden we al snel een 

JO14. Daarmee waren in de regio de eer-

ste club. Nu gaan we dus van start met 

JO16. Ook daarmee lopen we voorop.”

Maar er is altijd ruimte voor verbete-

ring. Daarom is Ricardo van der Weerd 

aangesteld als hoofd jeugdopleiding. 

“Hij gaat de trainers aansturen en 

jonge trainers begeleiden. En het 

beleidsplan bewaken.” Daarnaast is het 

de taak van Van der Weerd om talenten 

in de gaten te houden. “Hij gaat jonge 

jongens begeleiden die de stap maken 

naar het eerste of het tweede, en goed 

in de gaten houden dat jonge jongens 

niet verpieteren.”

Wat betreft de eerste selectie ziet hij 

komend seizoen genoeg kansen voor 

het eerste elftal van IJVV. De ploeg 

heeft zich versterkt met Arjan Wiegers, 

Julian Hellendoorn en Mick Strieker 

(allen van Go-Ahead Kampen) en Adir 

Sasso (CSV ’28). Met Willem Bel erbij 

hebben we nu vijf voetballers van 

buitenaf. Dat is ook het maximum. 

Daar houden we ons aan.”

Wagteveld gaat zijn zesde seizoen in 

als voorzitter van de technische com-

missie. Hij weet dat veel mensen bij 

IJVV dromen van promotie. “Ik wil ook 

dolgraag naar de eerste klasse, maar 

we moeten wel realistisch blijven. 

Daar moeten we wel klaar voor zijn. 

Het doel is om zo hoog mogelijk te spe-

len met zoveel mogelijk eigen opgeleide 

spelers. Uiteraard is spelen in de eerste 

klasse mooi, maar het is geen must.”

Rudy Wagteveld

Investeringen in jeugd 
gaan zich uitbetalen

‘We willen zo breed 
mogelijk opleiden’

Rudy Wagteveld
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Al jarenlang wordt er bij IJVV hard 

gewerkt om Sportpark Den Uithoek 

steeds verder te verfraaien. Een be-

langrijke schakel in dit proces vormt 

Frans van de Wetering. Hij is blij dat 

straks iedereen kan genieten van alle 

verbeteringen. “Ik vind het belangrijk 

dat er in de breedte wordt geïnves-

teerd. In de hele club, voor iedereen.”

Duurzaamheid

Het afgelopen seizoen werd onder 

andere een hoofdveld met kunstgras en 

tribune voor de jeugd gerealiseerd en 

werd de kantine gerestyled met nieuwe 

meubelen. Wat betreft duurzaamheid 

heeft IJVV ook een slag gemaakt. 

“We hebben nu overal ledverlichting en 

alles is met de telefoon bedienbaar”, lacht 

Van de Wetering. Met de ledverlichting 

bespaart IJVV enorm veel op de stroom-

rekening. “Veldverlichting is de grootste 

energievreter. Daar hebben we echt een 

slag in gemaakt. En we gaan nog met de 

ketels bezig. Daarmee gaan we ook nog 

een duurzaamheidslag maken.”

Uitbreiding kleedkamers

Het maakt weer eens duidelijk dat het 

upgraden van het sportpark zeker nog 

niet voltooid is. Het uitbreiden van de 

kleedkamervoorzieningen is de vol-

gende klus. Er wordt een nieuw gebouw 

gerealiseerd met vier kleedkamers. 

Eigenlijk stond deze uitbreiding 

gepland voor het afgelopen voorjaar, 

maar door het coronavirus werd dit 

opgeschort. De bestaande vier kleed-

kamers worden speciaal voor 

het meiden-/vrouwenvoetbal. 

“Deze kleedkamers gaan we upgraden. 

Er komen nieuwe sproeikoppen, zodat 

we daar geheel legionellaproof zijn en 

er wordt een nieuwe vloer aangelegd.” 

De huidige massageruimte wordt om-

getoverd tot een kledingruimte. “Dat is 

voor de opslag van kleding. En er komt 

ook een soort van etalage met kleding 

van IJVV die leden via de webshop 

kunnen bestellen. Vervolgens kunnen 

ze hun bestelling ophalen bij Sport-inn 

Kampen.” Naast het nieuwe gebouw 

wordt een grotere massageruimte 

gerealiseerd. Daarnaast wordt kleedka-

mer 12 opgedeeld in een toiletgroep en 

een kleedkamer voor scheidsrechters.

Lockers

IJVV gaat straks werken met lockers. 

“Teams kunnen hun tassen in de 

lockers stoppen. In het nieuwe kleed-

kamerblok komen brede gangen en de 

kleedkamers zijn groter. Zo zitten de 

teams elkaar niet in de weg. De lockers 

zijn afsluitbaar en veilig. Het werkt met 

codes en niet met een sleutelsysteem”, 

legt Van de Wetering uit.

Veiligheid

IJVV wil graag de veiligheid op het 

sportpark verbeteren en heeft daarom 

de nadrukkelijke wens om de ingang 

Frans van de Wetering

We mogen trots zijn op wat 
er allemaal is gerealiseerd

Frans van de Wetering

» Lees verder op pagina 23
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te verplaatsen. Daarover is de club in 

gesprek met de gemeente. “We willen 

graag een mooie entree maken en alles 

veiliger en logischer indelen. We heb-

ben behoefte aan meer parkeergelegen-

heid en aan een betere doorstroming. 

Nu is het een flessenhals. We willen 

graag een apart gedeelte reserveren 

voor uitspelende teams en bussen. 

Die belemmeren dan niet meer het in-

komende verkeer. De gemeente betitelt 

ons sportpark als openbaar terrein. 

Dan moet de gemeente ook zorgen voor 

voldoende parkeergelegenheid in open-

baar gebied”, aldus Van de Wetering, 

die zich zorgen maakt over de overlast 

en vernielingen op het sportpark. 

“Wij mogen het sportpark niet afsluiten 

van de gemeente, maar de vernielingen 

zijn wel voor onze rekening. Dat is echt 

een punt van aandacht. En daar komt 

nog bij dat we ons boardingveld en 

jeugdhoofdveld zelf hebben betaald.”

Investeren in de hele vereniging

In de loop der jaren heeft Sport-

park Den Uithoek een metamorfose 

ondergaan. “We mogen trots zijn op 

wat er allemaal is gerealiseerd. En als 

bestuurslid vind ik het belangrijk dat 

iedereen hiervan profiteert. We zijn 

een club waar iedereen welkom is. 

We hebben de tijgers, jeugd, senioren, 

een grote vrouwen-/meisjesafdeling, 

voetbal voor 35- en 45-plussers, 

Walking Football en Happy Kidz. 

Ik vind het mooi dat straks iedereen 

kan genieten van het vernieuwde 

sportpark”, besluit Van de Wetering.

» Vervolg van pagina 21

Kantine met terras

Nieuw hoofdveld voor de jeugd
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Hoofdtrainer
29 – 04 – 1982
1E jaar

Emiel Diender 
Keeperstrainer
17 – 08 – 1961
4E jaar

Danny Schreijer 

Verzorger
18 – 12 – 1966
8E jaar

Antoine de Kleine 

Stagiair UEFA B
23 – 08 – 1989
2E jaar

Jos Bartelink 

Begeleider
13 – 03 – 1970
20E jaar

Ronnie Snippe 
Assistent scheidsrechter
05 – 05 – 1970
8E jaar

Jan Willem Westendorp 

Assistent trainer
30 – 08 – 1981
1E jaar

Albert Jan Meuleman 
Assistent trainer
24 – 04 – 1976
1E jaar

Brian Wezenberg 

Fysiotherapeut
29 – 08 – 1957
24E jaar

Peter Hoekstra 

Verdediger
12 – 09 – 2002
1E jaar

Jamal Arouch 
Aanvaller
15 – 09 – 1998
3E jaar

Willem Bel 
Verdediger
07 – 08 – 1991
11E jaar

Gerjon van den Berg 
Verdediger
05 –04 – 2000
3E jaar

Kevin van den Berg 
Doelverdediger
29 – 04 – 1992
6E jaar

Jasper Fix 

  Functie         Positie         Geboortedatum         1e Selectie
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Aanvaller
05 – 04 – 1999
1E jaar

Julian Hellendoorn 

Aanvaller
06 – 04 – 2000
2E jaar

Jan Koster 

Middenvelder
15 – 02 – 2001
1E jaar

Alessandro Spano 
Doelverdediger
05 – 03 – 1999
3E jaar

Julian van de Wetering 

Aanvaller
18 – 05 – 1998
1E jaar

Jos Kalter 

Verdediger
17 – 04 – 1990
9E jaar

Sander Morren 

Verdediger
29 – 10 – 1998
1E jaar

Mick Strieker 

Middenvelder
26 – 11 – 2002
1E jaar

Nick Wagteveld 

Middenvelder
12 – 12 – 2000
3E jaar

Luc Kalter 

Aanvaller
25 – 09 – 1997
4E jaar

Jonno Pruim 

Verdediger
21 – 03 – 1986
2E jaar

Mark Homme vd Veen 

Verdediger
06 – 05 – 1994
4E jaar

Robin Kalter 

Middenvelder
15 – 05 – 1997
5E jaar

Tim Roeland 

Middenvelder
11 – 05 – 1992
7E jaar

Lenhard de Velde 

Aanvaller
06 – 05 – 1989
1E jaar

Arjan Wiegers 

Verdediger
18 – 10 – 1995
7E jaar

Martijn de Kleine 

Verdediger
02 – 06 – 2000
1E jaar

Adir Sasso 
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IJVV bestond vrijdag 3 juli jl exact 

75 jaar. En dat maakt een speciaal 

gevoel los in IJsselmuiden. 

“De voetbalvereniging verbindt, 

en daar zijn ‘wij’ trots op. 

Trots op alle leden, vrijwilligers 

en betrokkenen.

IJVV had een uitgebreid jubileum-

programma in de steigers staan. 

Een feestweek met voor ieder wat wils. 

Door het coronavirus werden alle 

activiteiten geannuleerd. De festivitei-

ten worden doorgeschoven naar het 

komende seizoen. Een exacte datum 

kan IJVV, gelet op de ontwikkelingen 

van het coronavirus, nog niet geven.

De geschiedenis van IJVV gaat terug 

naar 1922. Toen werd voetbalvereniging 

Rival opgericht. Deze vereniging 

stond bekend om de organisatie van 

verschillende grote voetbaltoernooien. 

Rival speelde in de laatste jaren voor 

de oorlog wel in competitieverband, 

voordat de club in 1939-1940 werd

 ingedeeld in een zogenaamde 

‘noodcompetitie’.

 

Toen de oorlog uitbrak, lagen alle 

spelactiviteiten stil. Toch ging men er 

stiekem vanuit dat de vereniging na 

afloop van de oorlog weer in ere zou 

worden hersteld. Dit vond de jeugd 

van IJsselmuiden geen goed idee. 

Zij wilde graag weer in competitie-

verband gaan spelen.

 

Een voetbalwedstrijd tussen de 

Binnenlandse Strijdkrachten en de 

leden van het Rode Kruis gaf de aan-

zet tot het oprichten van een nieuwe 

voetbalvereniging. De wedstrijd 

werd gespeeld op de zogenaamde 

‘De Zandberg’ en de aftrap werd 

verricht door de toenmalige 

burgemeester Van Engelen. 

Jubileumfestiviteiten doorgeschoven naar 2021

75-jarig IJVV uitgegroeid 
tot belangrijk instituut 
in IJsselmuiden

» Lees verder op pagina 29

Foto: Erevoorzitter IJVV Ab Brink (l) en Erevoorzitter 
Supportersvereniging IJVV Klaas Roeland (r)
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Een driemanschap, bestaande uit Hein 

Jeukens, Willem de Ruiter en Kees de 

Velde Harsenhorst, ging de gesprekken 

aan met het bestuur van Rival. 

Het gewenste resultaat bleef uit, 

waardoor er werd besloten om zelf 

een voetbalvereniging op te richten.

 

Aan de Dorpsweg 86, beter bekend als 

de timmermanswerkplaats van Dries 

Veneman, werd de eerste bespreking 

gehouden. Deze bespreking resulteerde 

uiteindelijk op 3 juli 1945 in de oprich-

tingsvergadering, die plaatsvond in de 

bovenzaal van de toenmalige veiling. 

De oprichting van IJVV was een feit. 

Via bemiddeling van Willem de Ruiter 

kreeg IJVV de beschikking over het 

voormalige KHC-terrein aan de Plasweg.

De nieuwbakken vereniging kon gaan 

bouwen aan haar voetbalgeschiedenis 

en bleek ook toen al tot veel in staat. 

Het toenmalig bestuur maakte de doel-

palen en realiseerde een afrastering 

rondom het veld. Van oud-materiaal 

werd vervolgens, helemaal zelf, een 

kleedkamer gebouwd en Willem de 

Ruiter kon de hand leggen op wat 

tweedehands shirts, afkomstig van een 

bedrijfselftal. De kleuren spraken voor 

zich: rood-wit.

 

IJVV realiseerde in de tijd die volgde 

veel hoogtepunten. In het seizoen 

1965-1966 werd een nieuw hoofdveld 

aangelegd. Het eerste stenen clubhuis 

in de wijde omgeving werd gebouwd in 

1968 en in het seizoen 1973-1974 werd 

de eerste veldverlichting een feit. In de 

periode 1980-1995 stond met name het 

realiseren van het nieuwe sportcom-

plex aan de Bergweg centraal. 

Onder aanvoering van erevoorzitter 

Ab Brink werd ‘Sportpark Den Uithoek’ 

een feit. In 1981 maakte men de over-

stap naar ‘de overkant’. In dat jaar 

werd eveneens clubgebouw ‘De Dries’ 

gerealiseerd, in recordtijd gebouwd door 

de vele vrijwilligers die de vereniging 

rijk was. Het clubhuis zou later worden 

uitgeroepen tot één van de tien mooiste 

clubhuizen van Nederland. Enkele jaren 

later werd, op initiatief van de suppor-

tersvereniging, een tribune gebouwd.

 

Terug naar de tegenwoordige tijd. 

IJVV blijft groeien en zorgt ervoor dat 

de erfenis van mannen als Willem de 

Ruiter en Ab Brink nog mooier wordt. 

Het seizoen 2019-2020 zal vooral de 

boeken in gaan als de upgrade van 

Sportpark den Uithoek. Een nieuw 

hoofdveld, nieuwe ledverlichting, twee 

nieuwe pupillenveldjes, een nieuw 

kleedkamerblok en nog veel meer.

“IJVV bestaat bijna 75 jaar en neemt 

een centrale positie in binnen 

IJsselmuiden. De voetbalvereniging 

verbindt, en daar zijn ‘wij’ trots op. 

Trots op alle leden, vrijwilligers en 

betrokkenen”, zo laat de club weten.

» Vervolg van pagina 27
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De laatste jaren was het eerste 

vrouwenteam van IJVV dicht bij 

promotie, maar steeds miste de ploeg 

net de boot en eindigde het als tweede. 

Komend seizoen hebben de IJVV-

vrouwen een ander scenario voor ogen. 

“Het wordt tijd dat we eens kampioen 

worden”, zeggen de speelsters Eline 

van der Voort en Larissa Smit van 

IJVV eensgezind.

Zoals voor veel voetballers was het 

afkappen van de competitie ook voor 

de vrouwen van IJVV een geweldige 

afknapper. “We maakten nog kans op 

promotie. We stonden op een tweede 

plek met vier punten achterstand op 

DWP en toen kwam de corona”, aldus 

Van der Voort. Het voelde als een 

gemiste kans. “We hadden genoeg wed-

strijden om het verschil goed te maken. 

We moesten nog spelen tegen de kop-

loper. We zaten er goed in, zaten in een 

flow. We voelden dat het had gekund.” 

Larisse Smit vervolgt: “Drie seizoenen 

ging het kampioenschap op slechts een 

paar punten verschil aan onze neus 

voorbij. Het afgelopen seizoen dachten 

we dat we het zouden gaan maken, 

maar toen kwam corona.”

Dat de vrouwen van IJVV zo goed 

presteerden was best bijzonder. 

In het seizoen 2018/2019 eindigde 

IJVV als tweede in de vierde klasse. 

Vervolgens werd bij de KNVB promotie 

aangevraagd. Dat verzoek werd inge-

willigd. Op een hoger niveau draaide 

de ploeg van trainer Jan Okke Koers 

vervolgens weer in de top mee. 

Maar de vrouwen van IJVV hadden 

dolgraag het stapje omhoog naar de 

tweede klasse willen maken. “We horen 

daar thuis. We hebben regelmatig geoe-

fend tegen tweedeklassers en bijna alle 

wedstrijden hebben we gewonnen. 

En je leert ervan om op een hoger 

niveau te spelen. Het is belangrijk voor 

de groei van spelers en het team”, is de 

mening van Van der Voort.

Daarom ligt de lat opnieuw hoog bij 

de vrouwen van IJVV. “’We gaan voor 

promotie”, zegt Smit zelfverzekerd. 

“En natuurlijk ook voor plezier, anders 

win je niet. Iedereen blijft, dus we kun-

nen verder bouwen”, vult Van der Voort 

aan. De selectie is uitgebreid met drie 

speelsters. Keepster Noreen Sukaldi is 

voor de tweede keer teruggekomen in 

het eerste vrouwenteam van IJVV. 

Danine Epping en Shannon van den 

Burg zijn overgekomen vanuit het 

tweede team. “We hebben nu een 

selectie van zeventien speelsters. 

Daar zitten wel twee keepsters bij. 

Het idee is om een betere wisselwer-

king te krijgen met het tweede team. 

Als we tekort komen, dan kunnen 

speelsters uit het tweede elftal bij ons 

aansluiten. En anders kunnen ze speel-

minuten maken in het tweede”, aldus 

Van der Voort. Volgens Smit is het goed 

dat meiden van MO19 af en toe meetrai-

nen met het eerste. “Deze meiden vinden 

de stap naar het eerste groot, maar door 

af en toe mee te trainen hopen we dat 

deze stap kleiner wordt.”

Van der Voort en Smit zijn blij dat het 

vrouwen-/meisjesvoetbal serieus wordt 

genomen bij IJVV. “Steeds meer men-

sen leven met ons mee en alles is goed 

geregeld”, aldus Van der Voort. 

De twee voetbalsters hebben ver-

trouwen in de toekomst en zien volop 

kansen. “Het wordt tijd dat we onszelf 

belonen. Dat is zo belangrijk. Iedereen 

zet zich zo in. En als je promoveert 

krijgt het vrouwenvoetbal nog meer 

aantrekkingskracht. Dan willen nog 

meer meisjes gaan voetballen bij IJVV. 

Dat is goed voor de club. Of de tweede 

klasse ons plafond is? Ik denk dat we 

verder kunnen doorstoten. Er zit bij 

IJVV ook nog volop rek in de jeugd.”

Vrouwen IJVV

We gaan voor promotie 

‘Het wordt tijd dat 
we onszelf belonen’

Larissa Smit en Eline van der Voort
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Als je met Zwier van ’t Ende over voet-

bal praat, begin je aan een reis door de 

tijd, en ook een reis door 75 jaar IJVV. 

Het is geen relaas van feiten, maar van 

verhalen en soms verdwaalt hij wat in 

de tijd, maar de gebeurtenissen en z’n 

medespelers beschrijft hij zo scherp 

dat je ze bijna voor je ziet.

Het grote verhaal begint al voordat 

IJVV bestond; op de Zandberg kwam 

wekelijks een stel voetballertjes bij 

elkaar, die zich OKB (Op Klompen 

Begonnen) noemden; ze maakten goals 

van jassen en de aanwezige bomen en 

speelden hartstochtelijke partijtjes. 

Zwier was één van hen. Op zondag gin-

gen ze stiekem naar de Grafhorsterweg 

(naar wat we nu het Lidlveld noemen). 

Daar lagen twee velden; het ene was 

van Go Ahead en het andere van KHC. 

Om het KHC-veld stond een hoge 

schutting, zodat de zondagse 

voetballers en de kerkgangers elkaar 

niet in de ogen hoefden te kijken. 

Zwier en z’n vriendjes floten stiekem 

achter de schutting, zodat de wedstrijd 

op de meest ongemakkelijke momenten 

stil kwam te liggen.

Als ik Zwier vraag of hij, toen hij bij de 

oprichting van IJVV lid werd, direct 

in het eerste kwam, kijkt hij me niet 

begrijpend aan; er was immers alleen 

een eerste. Ze speelden inmiddels op 

het veld van KHC aan de Grafhorster-

weg en wie de eerste tegenstander was, 

weet hij niet meer. Voor de oorlog was 

hij nog kampioen geworden in de jeugd 

van Go Ahead op te grote voetbalschoe-

nen van z’n broer, waar hij watten in 

deed om ze passend te maken.

Eenmaal bij IJVV kocht hij z’n eerste 

eigen voetbalschoenen op de pof bij 

Jakobs in de Oudestraat; hij loste we-

kelijks een kwartje af tot alles betaald 

was. Ze speelden hun wedstrijden met 

de enige leren bal met veters die IJVV 

bezat. Zo’n bal mag een ons of vier we-

gen, aldus Zwier, maar als het nat weer 

was en je kopte zo’n bal woog hij wel 

drie kilo. Voor en na de wedstrijd kon 

je je omkleden in de schuur, waar niet 

eens een wc was, maar wel een gat in 

de grond waar je eventueel je behoefte 

in kon doen. Ook werd er in de schuur 

al snoep verkocht. Omdat na enige tijd 

toch de behoefte ontstond om zich na 

de wedstrijd enigszins op te kunnen 

frissen, werden er aluminium schalen 

met water buiten gezet, waar gretig 

gebruik van werd gemaakt.

Zwiers optreden in het eerste elftal 

bleef niet onopgemerkt; in de krant 

werd meermaals melding gemaakt 

van de hoogstandjes van ‘onze Zwier’. 

Dit tot ergernis van sommige ploeg-

genoten, die ondanks de in hun eigen 

ogen geweldige prestaties, niet 

genoemd werden.

Hij vertelt uitvoerig over een jubileum, 

maar weet niet meer of dat nou bij 

25 jaar of 35 jaar lidmaatschap geweest 

is; z’n vrouw had hem wijsgemaakt dat 

hij opgehaald werd voor een bespreking 

over z’n zoon op de Technische School, 

maar tot z’n verbazing reed de auto 

door naar IJsselmuiden (hij woonde 

ook toen al in Wezep) en daar werd hij 

ontvangen door het muziekkorps met 

majorettes en al. Hij werd in een open 

auto van Dries van de Wetering zelf 

door het dorp gereden en daarna was er 

een jubileumwedstrijd, die zich in een 

zodanige mist afspeelde dat hij af en toe 

een bal hoorde, maar er nauwelijks een 

zag. En hoewel drank aan Zwier nauwe-

lijks besteed was, dronk hij die avond 

zoveel bier, dat het echt wel nodig was 

dat hij ook thuisgebracht werd.

Hij trainde de A, de B en de C-jeugd en 

verteld dat hij vanaf z’n werk bij Berk 

snel lopend naar z’n zuster aan de 

Trekvaart ging, daar een fiets leende 

om op tijd bij het trainen te zijn. 

Zwier van ’t Ende

75 jaar IJVV’er! 

Zwier van ’t Ende
» Lees verder op pagina 35
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Na de training fietste hij weer snel naar 

de Trekvaart en was dan net op tijd 

om de laatste bus richting Wezep te 

nemen. Later trainde hij ook het 3e en 

4e elftal en soms als trainer van 

Pijkeren een vergadering had, deed hij 

de conditietraining voor het 1e en 2e 

elftal. Het emotioneert hem zichtbaar 

als hij vertelt over de jongens, die 

hem later complimenteerden voor z’n 

trainingen. Dat draagt hij mee, dat 

soort dingen, hij heeft het financieel 

nooit breed gehad, vergaarde zijn rijk-

dommen in herinneringen aan ‘mooie 

tijden’, zoals hij ze meermaals noemt. 

Of hij een goeie trainer was, durft hij van 

zichzelf niet te zeggen, wel weet hij dat 

zijn A-junioren in zijn eerste wedstrijd 

met 10-0 verloren, maar bij de heen-

wedstrijd speelden ze al met 1-1 gelijk 

en meer wil hij er niet over zeggen.

Hij haalt anekdotes aan, noemt bijna 

hele elftallen bij naam en toenaam, met 

allerlei eigenaardigheden en zwerft zo 

door z’n verleden. Ik ken hem nu zo’n 

dertig jaar, maar soms betrekt hij me 

in herinneringen van ver daarvoor en 

loert me dan vragend aan en als ik het 

niet beaam, vertelt hij onvermoeibaar 

door. En altijd komt Indië voorbij, waar 

hij doodsangsten heeft doorstaan 

en getuige is geweest van de meest 

vreselijke dingen. Maar ook daar was 

de liefde voor de bal soms groter dan de 

angst en werd er ondanks het gevaar 

van een hinderlaag bij een andere 

legerpost een bal gehaald en voetbalden 

ze op een open plek in de jungle. 

Het geweer lag geladen aan de zijlijn 

omdat altijd de mogelijkheid bestond 

dat ze door sluipschutters beschoten 

zouden worden.

Zwier heeft gevoetbald tot diep in zijn 

zestiger jaren. Al in de zestig voetbalde 

hij op de woensdag met de stratenma-

kers van STB, op de donderdag met de 

veteranen van STB en op de zaterdag 

met het 7e van IJVV. Toen hij op een 

gegeven moment van pure vermoeid-

heid spontaan in elkaar zakte, werd hij 

vermanend toegesproken door z’n huis-

arts; zelfs betaalde voetballers spelen 

geen drie wedstrijden in de week, aldus 

de bezorgde man, maar Zwier grinnikte 

slechts.

Zwier is inmiddels 94 jaar en slecht ter 

been. Soms valt hij. Hij lacht er om als 

hij het vertelt, maar in dezelfde zin uit 

hij z’n frustratie dat z’n lichaam niet 

meer kan wat hij wil. Zijn kinderen 

maken zich zorgen en vinden eigenlijk 

dat hij naar ‘het gebouw aan de over-

kant’ moet, maar dat wil hij niet. En als 

tijdens het gesprek de therapeut langs-

komt voor de wekelijkse oefeningen 

en Zwier gewoon doorpraat over IJVV, 

kijkt de therapeut me aan en vraagt; 

gaat dat over het 75 jarig jubileum? 

En als ik dat bevestig, spreekt hij met 

Zwier af om de volgende week terug 

te komen. Dat jubileum is belangrijker 

voor hem dan mijn therapie, vertrouwt 

hij me toe en vertrekt.

En ik denk dat de man gelijk heeft; 

IJVV is belangrijk voor Zwier. Het was 

en is een rijk gedeelte van zijn leven, 

dat hij af en toe herbeleeft in herinne-

ringen en verhalen, veilig opgeborgen 

in zijn nog altijd heldere geest!

IJVV 7, seizoen 1990-1991; bovenste rij, v.l.n.r.; Jan Jansen, Johan Flier, Jan Bouwmeester, Henk Mulder, Dick Jaspers en Zwier van ‘t Ende

onderste rij, v.l.n.r.; Gerald v.d. Scheer, Johan van Schellen, Piet van Hulsentop, Henry Bruintjes, Piet van den Berg en Jan Fix.

» Vervolg van pagina 33

Zwier van ’t Ende
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Het coronavirus heeft dit jaar een 

enorme impact gehad en diepe sporen 

achtergelaten. Klaas Sterken, erelid 

van IJVV, kan erover meepraten. Hij en 

z’n vrouw raakten besmet met het co-

ronavirus en beiden moesten op de IC 

vechten voor hun leven. Het erelid van 

IJVV heeft een duidelijke boodschap 

voor alle IJVV’ers. “Denk goed na over 

wat je doet. Je kunt besmet raken, dat 

overkomt je zomaar, en dan zijn de 

gevolgen niet meer te overzien. 

Houd je daarom altijd aan regels.”

Dankbaar is Klaas Sterken dat het 

inmiddels weer goed met hem gaat na 

een zeer zware periode. Het verhaal 

begint half april. “Mijn vrouw Bartha 

werkt bij zorgcentrum Maarlenhof en 

via een cliënt raakte ze besmet met het 

coronavirus.” Een week later werd ze 

ziek. Haar zuurstofgehalte in het bloed 

zakte naar 88 procent bleek uit een test 

met de zogenaamde saturatiemeter. 

Hiermee dreigde een levensbedreigend 

zuurstoftekort in het bloed, waarbij 

nog geen sprake was van benauwd-

heidsklachten. Daarna deed de dokter 

een meting en bleek het verder te 

zijn gedaald naar 83 procent. 

Een gezonde waarde ligt tussen de 

93 en 100 procent. Binnen twee uur 

lag ze in het ziekenhuis in Zwolle. 

De ambulance kwam. Er stapten 

mannen in pakken uit en weg was ze. 

Ik mocht niet mee en was ineens hele-

maal alleen in huis.”

Maar al snel kreeg Klaas Sterken ook 

klachten. “Ik had hoge koorts en dreef 

’s nachts m’n bed uit. Toch voelde 

ik me niet ziek.” Maar via de saturatie-

meter kwam hij er al snel achter dat 

er wat aan de hand was. “Anders was 

ik daar niet achter gekomen. Mijn zuur-

stofgehalte was gedaald naar 88 procent. 

Ik voelde me prima, maar al snel lag 

ik in een ziekenwagen die mij naar 

het ziekenhuis vervoerde”, vertelt 

Klaas Sterken. Hij kwam terecht op 

de corona-afdeling van Isala. 

“Maar al spoedig werd ik overgebracht 

naar de IC. ‘We gaan je in slaap bren-

gen. Je moet er rekening mee houden 

dat je het niet overleeft, al hebben we 

wel goede hoop dat het goedkomt. 

Je hebt geen onderliggende ziektes’, 

kreeg ik te horen. Mijn vrouw was eer-

der die dag al naar de IC overgebracht. 

Lagen we daar half april ineens met z’n 

tweeën.”

Klaas Sterken lag elf dagen aan de 

beademing. Zijn vrouw zelfs twee 

weken. “Ik kan me er weinig meer van 

herinneren. Ik heb wel een delier, een 

verwardheid gehad. Werkelijkheid en 

fictie begonnen bij mij door elkaar te 

lopen als gevolg van de beademing. 

Ik zag waanbeelden, was helemaal in 

de war. En toen ik van de IC af kwam, 

kon ik helemaal niets meer. Ik kon nog 

geen lepel optillen. Ik was tien kilo 

afgevallen. Alle kracht was weg. Ik was 

helemaal leeg.” Na ruim een week op de 

verpleegafdeling werd hij overgeplaatst 

naar revalidatiecentrum Vogellanden 

om te revalideren. “Daar ben ik twee 

weken geweest. Ik was op 13 mei weer 

thuis, maar mijn vrouw is pas eind juni 

thuisgekomen.”

Klaas Sterken is er goed van afgeko-

men. “Bepaalde lichaamsdelen zijn nog 

gevoelloos, maar daar heb ik geen last 

van. De artsen hebben aangegeven dat 

ik geen doorsneepatiënt ben. Ik ben 

vrij snel hersteld. Binnen drie weken 

kon ik weer 10 kilometer wandelen. 

Ik ben bijna weer voor honderd procent 

hersteld. Dat hoor je maar weinig bij 

coronapatiënten. Mijn vrouw kan nog 

geen kilometer lopen. Zij heeft een klap-

voet opgelopen.”

Klaas Sterken is dankbaar dat hij er 

goed vanaf is gekomen. Hij weet heel 

goed dat het heel anders had kunnen 

aflopen. Hij haalt aan dat IJVV-lid Jan 

Willem Kanis (80) is overleden aan 

de gevolgen van het coronavirus. 

“Vorig jaar zijn we nog samen bezig 

geweest met het ophangen van recla-

meborden. Ook een ander lid van IJVV 

is getroffen door het coronavirus en is 

volledig hersteld. Ik ben blij dat ik weer 

bijna de oude ben. We zijn voor de dood 

weggehaald. Op de IC hebben mijn 

vrouw en ik elkaar de hand gegeven. 

‘We gaan ervoor’, hebben we tegen 

elkaar gezegd. Het overkomt je, je kunt 

niet nadenken. Je hebt geen tijd om in 

paniek te raken. Het is ongelooflijk 

dat het zo snel kan gaan als je het 

coronavirus oploopt. En iedereen 

kan dit overkomen.”

Klaas Sterken werd getroffen door het coronavirus

Onwerkelijk wat mij is overkomen 

Klaas Sterken

‘Denk goed na over 
wat je doet, houd 
je altijd aan regels’
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Bij IJVV IJsselmuiden voeren we 

al jaren een actief sponsorbeleid. 

We hebben een nauwe band met 

huidige sponsors en benaderen actief 

potentiele sponsors. Ondanks de 

impact van het corona virus blijft de 

sponsorgroep gestaag groeien.

Ook afgelopen seizoen had de 

sponsorcommissie voor haar pakket-

sponsors wederom leuke en interes-

sante netwerk- en sponsoravonden 

georganiseerd. Naast het inmiddels 

traditionele sponsortoernooi op ons 

Habovo-court bij de aanvang van 

het seizoen werd in het najaar een 

compleet verzorgd uitje georganiseerd 

rondom de wedstrijd sc Heerenveen – 

Pec Zwolle. Met een groep van zo’n 

100 sponsors werd het Abe Lenstra 

stadion bezocht waar de sponsors de 

Friezen met 1-0 zagen winnen van de 

Blauwvingers. Na afloop werd een 

bezoek gebracht aan de sfeervolle 

Feanplaza onder het stadion.

Sponsoravond met 

Willem van Hannegem

De sponsors beleefden vervolgens een 

topavond op de bijeenkomst in februari 

in het nieuwe pand van Uitgekookt 

Van Marle. Daar was Willem van 

Hanegem, alias “De Kromme” als 

gastspreker aanwezig. Via het net-

werk van de sponsorcommissie was 

van Hanegem bereid gevonden om naar 

IJsselmuiden af te reizen. Deze keuze 

was een juiste! Ruim 200 sponsors 

en relaties hadden zich aangemeld. 

Nadat Wilco Wezenberg de aanwe-

zige sponsors had bijgepraat over de 

ontwikkelingen op ons sportpark nam 

Eddy van der Ley in het eerste deel van 

de avond de aanwezigen mee op een 

avontuurlijke reis langs de hoogte- en 

dieptepunten van het voetballeven 

van Willem van Hanegem, waaronder 

het WK 1974 in West-Duitsland. 

Met meerdere verhalen waaronder het 

niet doorgaan van de transfers naar 

Turkije (paspoort kwijt) en Frankrijk 

(hond Wodan had de beslissende stem/

blaf) kreeg Van Hanegem de lachers 

op zijn hand. Na de pauze kon het 

publiek vragen stellen. De eigenzinnige 

columnist gaf op zijn geheel eigen wijze 

antwoord op de vragen. Na afloop van 

de presentatie werd een gesigneerd 

Sponsoring IJVV 
blijft succesvol!

Willem van Hanegem

» 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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shirt geveild en nam Van Hanegem 

alle tijd om een praatje te maken en 

met de aanwezigen op de foto te gaan. 

Een topavond!

Nieuwe sponsormogelijkheden

De recente ontwikkelingen op ons 

sportpark bieden onze sponsors 

nieuwe mogelijkheden. Ons hoofdveld 

is voorzien van kunstgras waarbij het 

aantal reclameborden ook gestaag blijft 

groeien. Blikvanger bij het hoofdveld is 

ons hypermoderne led scorebord. 

Naast het bijhouden van de tussen-

stand en de speeltijd kan dit scherm 

ook uitstekend gebruikt worden voor 

advertentiedoeleinden. Komend seizoen 

zal hier dan ook meer gebruik van 

gemaakt gaan worden.

De Postuma Arena

Naast de aanpassingen bij het hoofd-

veld hebben we er nog een nieuw 

paradepaardje bij voor de jeugd: 

“De Postuma Arena”. In het voorjaar 

van 2020 zijn twee nieuwe velden voor 

de jeugd aangelegd. Al vrij snel kwam 

het idee om één van deze velden op 

kosten van de club zelf te voorzien van 

kunstgras. Daarbij werd in lijn met de 

eerdere aanleg van het Boardingveld 

een plan ontwikkeld om de investering 

terug te verdienen en dit veld om te 

turnen tot hoofdveld voor de jeugd. 

Ook werd het veld voorzien van recla-

meborden, vlaggen, verlichting en een 

tribune. Op de eerder genoemde spon-

soravond waren de plannen voor het 

nieuwe veld voor de jeugd uiteengezet. 

Erik Postuma was gelijk enthousiast 

en daarna is in samenspraak met de 

sponsorcommissie een sponsorpakket 

op maat opgesteld. Resultaat is een 

bijzonder fraai visitekaartje voor zowel 

IJVV als voor onze nieuwe hoofdspon-

sor van de jeugd, Postuma AGF uit 

IJsselmuiden. Postuma draagt (de jeugd 

van) IJVV een warm hart toe en wil een 

gezonde levensstijl actief promoten. 

Gezonde voeding en een actieve leefstijl 

gaan prima samen. Naast het sponsor-

schap wil Postuma de club met ingang 

van het nieuwe seizoen ook onder-

steunen met het aanbod van diverse 

versproducten in de kantine. 

Het hoofdveld van de jeugd zal 

doorgaan als “De Postuma Arena”. 

Ten tijde van het schrijven van dit 

artikel is ongeveer 90% van de 

beschikbare borden verkocht.

Speeltuin voor jongste jeugd

Ook aan de allerjongste jeugd van 

IJVV IJsselmuiden wordt gedacht. 

Bij aanvang van het seizoen zal in 

samenspraak met onze nieuwe sponsor 

Outdoor Speelgoed uit Kampen een 

nieuw speeltuintje worden aangelegd.

Ook komend seizoen willen we door-

gaan op de ingeslagen weg met leuke 

uitnodigingen voor een bezoek aan een 

wedstrijd, een avond met een interes-

sante spreker etc. Natuurlijk zijn we 

afhankelijk van de ontwikkelingen 

rondom het corona virus. 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



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

uw financiën, 
onze zorg

IJVV Presentatiemagazine.indd   1 17-7-2017   11:56:45

Betonstraat 27-7, 8263 BL Kampen  |  T  038 – 375 90 08 / 
06 - 440 51 109  |  E  info@kadervankampen.nl  |  www.kadervankampen.nl

FERRO METALEN
NON-FERRO METALEN
ACCU’S
& SLOOPWERKEN

WWW.REGELINKSCHROOTHANDEL.NL

Plantage 1, Kampen
info@heerenmeesterkampen.nl

038 – 33 37 158



Indeling & wedstrijden  2e Klasse H District Oost

INDELING

Zaterdag 19 september 2020
Be Quick ‘28 - Hulzense Boys
Enter Vooruit - Be Quick Z.
ASC ‘62 - PH Almelo
Den Ham - IJVV
Vroomshoopse Boys - De Esch
WVF - Sparta E.
ZAC - Quick ‘20

Zaterdag 26 september 2020
PH - Enter Vooruit
De Esch - ASC ‘62
Hulzense Boys - WVF
Sparta E. - Be Quick ‘28
IJVV - ZAC
Quick ‘20 - Vroomshoopse Boys
Be Quick Z. - Den Ham

Zaterdag 3 oktober 2020
Be Quick ‘28 - WVF
Enter Vooruit - Hulzense Boys
De Esch - IJVV
ASC ‘62 - Quick ‘20
Den Ham - Sparta E.
Vroomshoopse Boys - PH
ZAC - Be Quick Z.

Zaterdag 10 oktober 2020
PH - ZAC
Hulzense Boys - Den Ham
Sparta E - ASC ‘62
IJVV - Vroomshoopse Boys
Quick ‘20 - De Esch
WVF - Enter Vooruit
Be Quick Z. - Be Quick ‘28

Zaterdag 17 oktober 2020
PH - IJVV
Enter Vooruit - Den Ham
De Esch - Hulzense Boys
ASC ‘62 - WVF
Quick ‘20 - Sparta E.
Vroomshoopse Boys - Be Quick Z.
ZAC - Be Quick ‘28

Zaterdag 24 oktober 2020
Be Quick ‘28 - Vroomshoopse Boys
Hulzense Boys - ASC ‘62
Den Ham - ZAC
Sparta E. - PH
IJVV - Enter Vooruit
WVF - De Esch
Be Quick Z. - Quick ‘20

Zaterdag 31 oktober 2020
PH - WVF
Enter Vooruit - Be Quick ‘28
De Esch - Sparta E.
ASC ‘62 - Be Quick Z.
Quick ‘20 - IJVV
Vroomshoopse Boys - Den Ham
ZAC - Hulzense Boys

Zaterdag 7 november 2020
Be Quick ‘28 - Quick ‘20
Hulzense Boys - Vroomshoopse Boys
Den Ham - De Esch
Sparta E. - Enter Vooruit
IJVV - ASC ‘62
WVF - ZAC
Be Quick Z. - PH

Zaterdag 14 november 2020
Beker / inhaalprogramma

Zaterdag 21 november 2020
PH - Hulzense Boys
De Esch - Be Quick Z.
ASC ‘62 - Enter Vooruit
Sparta E. - ZAC
IJVV - Be Quick ‘28
Quick ‘20 -  Den Ham
Vroomshoopse Boys - WVF

Zaterdag 28 november 2020
Be Quick ‘28 - PH
Enter Vooruit - De Esch
Hulzense Boys - Quick ‘20
Den Ham - ASC ‘62
WVF - IJVV
ZAC - Vroomshoopse Boys
Be Quick Z. - Sparta E.

Zaterdag 5 december 2020
De Esch - ZAC
ASC ‘62 - Be Quick ‘28
Den Ham -  PH
Sparta E - Hulzense Boys
IJVV - Be Quick Z.
Quick ‘20 - WVF
Vroomshoopse Boys - Enter Vooruit

Zaterdag 12 december 2020
PH - De Esch
Be Quick ‘28 - Den Ham
Enter Vooruit - Quick ‘20
Hulzense Boys - IJVV
Vroomshoopse Boys - Sparta E.
WVF - Be Quick Z.
ZAC - ASC ‘62

Zaterdag 19 december 2020
Beker / inhaalprogramma

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

WEDSTRIJDSCHEMA 2020

Zat 23 januari 2021
Return van 
wedstrijddag 4

Zat 30 januari 2021
Return van 
wedstrijddag 5

Zat 6 februari 2021
Return van 
wedstrijddag 2

Zat 27 februari 2021
Return van 
wedstrijddag 3

Zat 6 maart 2021
Return van 
wedstrijddag 9

Zat 13 maart 2021
Return van 
wedstrijddag 6

Zat 20 maart 2021
Return van 
wedstrijddag 12

Zat 27 maart 2021
Return van 
wedstrijddag 10

Zat 10 april 2021
Return van 
wedstrijddag 8

Zat 17 april 2021
Return van 
wedstrijddag 7

Zat 24 april 2021
Return van 
wedstrijddag 11

Zat 8 mei 2021
Return van 
wedstrijddag 1

Zat 15 mei 2021
Return van 
wedstrijddag 13

WEDSTRIJDSCHEMA 2021
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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



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!

Het adres voor 
persoonlijke aandacht 
voor uw gezondheid

Fitness
Voedingsschema’s

Afvalconcepten
Groepstrainingen

www.sportschoolvandijk.nl
038 - 3321754



Organisatiestructuur Algemeen e-mailadres: info@ijvv.nl

COLOFON DIT PRESENTATIEMAGAZINE IS EEN UITGAVE VAN IJVV IJSSELMUIDEN

Advertentie-aquisitie: Sponsorcommissie IJVV  Fotografie: Freddy Schinkel, Bert van den Berg en Interviews: Gerard Meijeringh Vormgeving: Brainstorm.nl

Algehele coördinatie: Geurt Morren en Wim Selles Richard Tennekes 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

Vacant  Beheerzaken  

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 / Coördinator JO8 t/m JO12 (a.i.) 06 - 103 89 078

Marcel Makkink Wedstrijdsecretaris O8 t/m O13 06 - 510 51 970

Lamberts Kats Wedstrijdsecretaris O14 t/m O19 06 - 513 077 23 

Gaby Holtland  Coördinator Meidenvoetbal 06 - 285 39 157

Vacant Coördinator JO8 – JO10

Vacant Coördinator JO11 – JO12

Vacant Coördinator JO13 – JO14

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

Bert Vahl Coördinator JO17 – JO19 06 - 238 80 411

 

COMMISSIE VROUWENVOETBAL   E-mailadres: dames@ijvv.nl

Robertjan de Wilde Voorzitter 06 - 363 63 369

Marc Junte Coördinator MO10 en MO15 06 - 113 70 659

Ingrid Zwolschen Coördinator MO13 06 - 218 91 479

Gaby Holtland Coördinator MO17 en MO19 06 - 285 39 157

Marco van Dijk Coördinator Senioren 06 - 462 261 57

 

SPONSORCOMMISSIE   E-mailadres: wilco@krolwezenberg.nl

Wilco Wezenberg Voorzitter  06 - 510 32 669

Bert van den Berg Lid 06 - 365 43 111

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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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

14 appartementen
Biddinghuizen

10 woningen
Zeewolde

14 woningen
Hasselt

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


