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“Meer schouders, nog meer plezier” 

Dat is het motto waarmee onze voorzitter Chiel ter Heerdt de komende jaren aan het werk wil bij 

OBW. Dagelijks zetten gedreven vrijwilligers zich in om voor OBW en haar leden het verschil te 

maken. Dat is iets om heel trots op te zijn als vereniging! Samen maken we het verschil en wordt het 

nog leuker en daarom zijn we op zoek naar meer vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club.   

Meer ‘schouders’ kunnen we realiseren door allereerst nog beter inzichtelijk te maken welke 

talenten en interesses onze ruim 800 (jeugd)leden en hun ouders hebben. Want hoewel we dit van 

een deel van onze leden wel weten, geldt dat voor veruit het grootste deel onvoldoende. En dat is 

zonde, want hierdoor zijn we niet in staat de capaciteiten, interesses en talenten van al onze leden 

ten volle te benutten. 

 

Daarom sturen we alle leden (of hun ouders) binnenkort een korte, online vragenlijst 

toe. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in ieders drijfveren en kwaliteiten en 

komen we te weten wat jullie kunnen en willen betekenen voor onze club. Doen waar 

je goed in bent en wat je leuk vindt geeft uiteindelijk de meeste voldoening en is 

ontzettend waardevol voor de club.  

De link naar de vragenlijst wordt per email verstuurd naar alle leden. Jij doet toch 
ook mee?  

Vrijwilligerscommissie  
Nadat de talenten en interesses van onze leden met behulp van de online vragenlijst in kaart zijn 
gebracht, gaat de nieuwe vrijwilligerscommissie hiermee aan de slag. Deze commissie zal het 
aanspreekpunt zijn voor alle vrijwilligers en in kaart brengen welke werkzaamheden er zijn en wie 
deze zou kunnen doen. Momenteel zijn we in een afrondende fase met de potentiële “kartrekkers” 
van deze commissie. Wordt vervolgd!  

Donatie Oekraïne  
OBW heeft uit solidariteit met de oorlog in Oekraïne € 1,00 per lid ( € 850,00) gedoneerd aan 
Giro 555. Hiermee willen we onze betrokkenheid tonen aan de getroffen burgers die op de 
vlucht zijn voor het geweld in hun land. Daarnaast hebben we contact opgenomen met de 
gemeente Zevenaar om aan te bieden Oekraïense kinderen kosteloos te laten voetballen bij 
OBW. Dit gebaar werd door de gemeente Zevenaar zeer gewaardeerd! Op dit moment 
wordt door de gemeente gewerkt aan lange termijn opvang voor de gevluchte vrouwen en 
kinderen. Zodra hier meer over bekend is, neemt de gemeente contact op met OBW.  
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Samenwerking partnerclubs De Graafschap  
Al jarenlang is OBW partner van De Graafschap. En met veel succes! We hebben al 
meerdere keren succesvol kunnen samenwerken om het voetbal in de omgeving op 
de kaart te zetten en naar een hoger niveau te tillen. Er worden diverse trainingen 
en cursussen voor het kader aangeboden, waarin de Graafschap haar kennis en 
ervaring met ons deelt om zo het voetbal bij OBW nog beter te maken. Daarnaast 
worden er af toe clinics voor de jeugd georganiseerd. De eerstvolgende staat 
gepland voor 15 mei a.s. Samen kunnen we het voetbal de regio sterker maken. Wij 
hopen dit  partnerschap met De Graafschap nog lang voort te zetten. 

Nieuwe commissie Jeugdactiviteiten 
We hebben weer een commissie Jeugdactiviteiten! Vanuit de nieuwe verenigingsstructuur bestaan er 

verschillende commissies onder de diverse bestuursfuncties. Onder de bestuursfunctie PR en 

Communicatie bestaat de commissie Jeugdactiviteiten. Deze commissie heeft als doel om nieuwe 

activiteiten voor onze jeugdleden op te starten en bestaande activiteiten, indien daar behoefte aan 

is, nieuw leven in te blazen. De commissie bestaat uit vier enthousiaste moeders, namelijk Jerney 

Sloot (moeder van Sterre Wittenhorst, JM10-1 en Sam Wittenhorst , JO15-2), Ilona Roelofs (moeder 

van Max Hoen, JO11-2 en Cas Hoen, JO15-1), Judith Bronkhorst (moeder van Casper van Helden, 

JO13-1) en Saskia Kazen (moeder van Wout Kazen, JO10-3). Een van de eerste “wapenfeiten” van de 

nieuwe commissie was het uitdelen van de zakjes met paaseitjes aan alle jeugdteams. Dat was een 

groot succes, voor zowel de allerjongsten als voor de “grote jongens” van o.a. de JO15 en natuurlijk 

ook de meiden!  Wil jij ook iets betekenen voor de commissie Jeugdactiviteiten of heb je hiervoor 

een leuk idee? Stuur dan een mailtje naar: communicatie@obw.nl, we zijn benieuwd naar jullie 

ideeën!  

mailto:communicatie@obw.nl
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Vijftien verenigingen en organisaties willen vernieuwing van Sportpark 

Hengelder. 

Eind 2019 hebben een aantal betrokken Zevenaarders bij de wethouder Sport van de gemeente 

Zevenaar het Burgerinitiatief ‘Een toekomstvisie op sport in Zevenaar’ neergelegd. De aanleiding was 

de constatering dat het sporten verandert: leden willen het traditionele verenigingssporten leuker en 

interessanter maken, terwijl de binnen- en buitensport faciliteiten in Zevenaar aan vervanging toe 

zijn.  Maatschappelijke ontwikkelingen als het aanbieden van moderne sporten komen niet van de 

grond. De grote vraag naar individueel sporten en nieuwe sporten zoals padel en walking-footbal 

vraagt om veranderingen. Ook samenwerking met onderwijs en het aanbieden van zorg en welzijn op 

een sportpark bieden kansen.  

Omdat het plan voor een vernieuwd Sportpark Hengelder aansloot bij het 

(Sport)beleid van de gemeente Zevenaar heeft de Gemeenteraad in oktober 

2020 groen licht gegeven voor een nader onderzoek naar de wenselijkheid 

en mogelijkheden van het zogeheten Plan Hengelder. In mei 2021 is deze 

opdracht aan onderzoeksbureau ICS gegund. Met name de huidige 

gebruikers van Sportpark Hengelder en enkele andere belangstellende 

organisaties zijn actief betrokken bij dat onderzoek. Op dinsdag 5 april 2022 

zijn de uitkomsten in het clubhuis van sv OBW gepresenteerd aan de diverse 

betrokken verenigingen en organisaties. Maar liefst 15 verenigingen en 

organisaties hebben een Intentieverklaring ondertekend, waarmee zij 

uitspreken zich actief te gaan inzetten voor een vernieuwd Sportpark 

Hengelder. Hiermee geven zij een krachtig signaal af, richting gemeente en 

samenleving, dat zij achter het plan staan om Sportpark Hengelder te 

vernieuwen en dat zij dit graag verder (financieel en plantechnisch) willen 

uitwerken. Als realisatiedatum van de plannen is 2025 als stip op de horizon 

gezet.  

 

De getekende intentieverklaring, het eindrapport van ICS en de aanbevelingen van de Initiatiefgroep 

Hengelder, zullen op korte termijn aan de Gemeenteraad worden aangeboden. De betrokkenen 

hebben er alle vertrouwen in dat de Gemeenteraad de uitwerking van het vervolg ook financieel zal 

steunen.  Ondertussen wordt in diverse werkgroepen de onderlinge samenwerking  verstevigd. Ook 

zal een begin worden gemaakt met de gezamenlijke uitwerking van het vernieuwd Hengelder. Op 

deze wijze zal het initiatief “Een toekomstvisie op sport in Zevenaar” realiteit kunnen gaan worden. 
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OBW heeft nu ook een Technische Commissie Selectie, Senioren en 

Algemeen! 
OBW heeft sinds 1 februari jl. weer een TC voor de zondagteams 1 en 2. Met de heren Bob Siccama 

en Luc Kipmulder hebben we twee toppers gevonden die de dynamiek van selectieteams kennen 

omdat ze beide op hoog amateurniveau gevoetbald hebben. Bij OBW vinden we het belangrijk dat er 

een goede doorstroom is vanuit de jeugd en dat er een grote betrokkenheid is tussen de 

verschillende elftallen. Daarnaast is het belangrijk voor de selecties en trainers dat er een klankbord 

is, zodat ze ons altijd kunnen benaderen als daar behoefte aan is. Ook bij het aantrekken van een 

nieuwe trainer voor het eerste zijn Bob en Luc direct betrokken geweest. Hieronder stellen Bob en 

Luc zich kort voor:  

 

Mijn naam is Luc Kipmulder, 34 jaar oud, getrouwd met Carlijn en vader van drie 

kinderen. Via mijn kinderen ben ik bij deze mooie club betrokken geraakt en train ik 

het team van mijn zoontje Jim van 7. Zelf ben ik begonnen bij SC Westervoort en 

vervolgens heb ik 8 jaar bij de Graafschap gespeeld tot aan de beloftes. Daarna heb ik 

12 jaar hoofdklasse gespeeld bij o.a. de Bataven, Dovo en Bennekom. Als ex-voetballer 

weet ik wat de meerwaarde is van een TC. Daarom draag ik graag mijn steentje bij aan 

het plezier en de ambities van de selectie en de club.  

 

Mijn naam is Bob Siccama. Ik ben 45 jaar en samenwonend met Suzanne 

van Essen en vader  van twee boys (Glenn en Dion) die allebei met veel 

plezier in de jeugd van OBW spelen. Ik ben zo’n 10 jaar geleden bij OBW 

begonnen als spitsentrainer, vervolgens assistent-trainer geworden, om 

me vervolgens bij de TC jeugd te voegen. Ook geef ik training bij de jeugd. 

Mijn actieve voetbalcarrière is begonnen in de Betuwe bij SDOO, 

vervolgens heb ik gespeeld bij Babberich, 7 jaar RKHVV en daarna weer 

terug bij SDOO. Nu speel ik nog met veel plezier in OBW 5! 
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TC Senioren  

Voor de TC senioren zaterdag- en zondagteams is Rob Kolkman het nieuwe 

aanspreekpunt. Met Rob erbij hebben ook alle andere seniorenteams een 

aanspreekpunt mochten er vragen zijn of dingen spelen. Voor wie mij nog niet kent: ik 

ben Rob Kolkman, 58 jaar jong en al een flink aantal jaren betrokken bij OBW. Ik ben 

vader van Siebe die speelt in JO15-3 en man van Silvia.  

Ik ben trainer/coach van het mooie zaterdag-2 team en verder lid van het, hopelijk 

binnenkort op te heffen, coronateam. Ik draai bardiensten en bied mijn hulp aan op 

de maandagen als mijn werkrooster het toelaat. 

Ik vind het belangrijk om deze rol te kunnen vervullen, omdat hier de laatste jaren niet zo veel 

aandacht voor was en deze teams erg belangrijk zijn voor onze vereniging. Zij vormen de fundering 

van de club en zorgen voor groot deel van de contributie en extra omzet voor de kantine.  

TC Algemeen 

Naast de oprichting van deze twee commissies is er ook een TC Algemeen opgericht, zie 

onderstaand. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor het ontwikkelen, uitvoeren en toezicht 

houden van het door de vereniging te voeren technische beleid. Daarbij zorgen ze voor een goede 

overgang van de junioren naar de senioren. Deze commissie wordt geleid door Joris Rutjes, die 

tevens hoofd van de TC Jeugd is. 
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6-tegen-6 toernooi 

Op zaterdag 25 juni wordt voor de 12e keer de grootste voetbalreünie van de Liemers georganiseerd. 

Na twee jaar afgelasten is het draaiboek voor het 6x6 toernooi inmiddels door de evenementen- 

commissie weer naar boven gehaald. 

Inmiddels hebben al deelnemende teams uit eerdere edities een uitnodiging voor het toernooi 

ontvangen. Er hebben zich al 33 teams aangemeld en er staan nog een paar teams op de wachtlijst 

voor het toernooi. Nieuwe teams kunnen zich natuurlijk ook aanmelden, maar moeten er dan wel 

rekening mee houden, dat ze op de reservelijst worden geplaatst. 

Naast het voetbal zal er ook weer worden gezorgd voor de drank en het eten. Ons bakteam staat al 

helemaal in de startblokken en ook de kantinebezetting is al voor een deel ingevuld. Wil jij ook 

helpen tijdens dit toernooi, stuur dan even een mail naar evenementen@obw.nl 

Ook een DJ zal tijdens het toernooi aanwezig zijn om te zorgen voor de nodige sfeer op een hopelijk 

zonnig terras. Een DJ zal zowel ’s middags als ’s avonds draaien. 

We hopen alle (oude) OBW-leden op 25 juni te begroeten op ons sportpark. Maar dat geldt ook voor 

de deelnemers van andere Liemerse verenigingen, die al jaren enthousiast deelnemer zijn. We 

kunnen dan het seizoen 2021/2022 op een mooie wijze afsluiten en vooruitkijken naar een nieuw 

seizoen, waar hopelijk corona ons een keer niet dwars zit. 

Mochten er nog vragen zijn, schroom niet om een mail te sturen naar bovenstaand mailadres of één 

van de leden van de evenementencommissie te benaderen. 

Tot 25 juni! 

 

mailto:evenementen@obw.nl

