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Geachte leden, ereleden, donateurs en bestuursleden, 

 

Het seizoen 2011-2012 is voor de club een bijzonder jaar geweest. Dit jaarverslag geeft een 

chronologisch opsomming van een aantal dingen die gebeurt zijn en het betreffende 

seizoen zo bijzonder maakten. 

 

Het seizoen werd gestart met 8 senioren teams en 26 junioren en pupillen teams. In de loop 

van het seizoen kwamen daar nog twee pupillen teams bij. 

 

De selectie van het 1e senioren elftal stond voor het derde achtereenvolgende jaar onder 

leiding van Ivo Rohling, assistent Ron Wever, begeleider / grensrechter Cor de Groot, 

verzorger Stefan Boerman en looptrainer Peter Entes. Door een blessure van Cor heeft 

Hans Tellegen voor een groot deel de vlag langs de lijn gehanteerd. Vanaf het begin van het 

seizoen was er veel inzet, zodat het er al snel op ging lijken dat het wel eens kon eindigen 

met een promotie naar de derde klasse. 

 

De selectie van het 2e senioren elftal stond onder leiding van Mats Blokdijk. In de 

begeleiding werd hij ondersteund door Kees Dekker, Piet Koster en Huub van Iwaarden. 

Alle pijlen werden gericht op de promotie van het eerste elftal, dus voor de gedeeltelijk 

verjongde selectie werd het een moeizaam seizoen. 

 

Door blessures en andere ongemakken wist het 4e senioren elftal geen representatief team 

op de been te houden, waardoor het elftal voortijdig moest worden teruggetrokken. Een 

aantal VIOS coryfeeën heeft hierdoor de schoenen in de wilgen gehangen, wat wij allen zeer 

betreuren. 

 

Bij het 3e en het 5e t/m het 8e elftal ging het in bijna alle gevallen om een strijd in de 

middenmoot. Geen kampioenen en geen degradanten. 

 

De A1-junioren onder leiding van trainer/coach Rene van der Schee hadden een redelijk 

goed seizoen met een team van voornamelijk eerstejaars. De A2-junioren deden het ook 

heel goed. De B1-junioren onderleiding van trainer/coach Frank Morren eindigden in de 

middenmoot van de 1e klasse. 
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Bij de pupillen wisten drie teams het kampioenschap te behalen, waaronder de E1! Alle 

selectieteams spelen daardoor komend seizoen in de 1e klasse! 

Na de feestdagen en de gebruikelijke uitreiking van de “Sinterklaastaart” was er in januari 

van 2012 wederom de door de evenementencommissie, bestaande uit de leden Jolanda 

Meulemans en Corné Dekker, gebruikelijke avond voor de vrijwilligers georganiseerd. Door 

het grote succes van de voorgaande jaren stond de avond in het teken van het Kezen. De 

waardering was ook dit jaar weer zeer groot. 

 

In de winterperiode werd er door de D-, E- en F-pupillen in de zaal gevoetbald. Door de vele 

enthousiaste sponsoren konden er 25 teams onder de naam van een sponsor voetballen. 

 

Het seizoen bereikte voor VIOS in het voorjaar haar hoogtepunt. Op tweede pinksterdag 

werd thuis met 2-0 van Hugo Boys gewonnen, waarmee het kampioenschap in de 4e klasse 

A behaald werd. Er was veel publieke belangstelling ondanks het slechte weer! De rit op de 

“platte kar” viel dan ook enigszins in het water. Uiteraard mocht dat de pret niet drukken en 

kon er mede door enkele sponsoren nog lang feest gevierd worden. Het was dan ook al 

weer 17 jaar geleden dat VIOS-1 voor het laatst kampioen was! 

 

Aan het einde van het seizoen werd het behaalde kampioenschap tijdens een receptie 

nogmaals gevierd. Hierbij werd tevens afscheid genomen van de trainer Ivo Rohling (op 

zoek naar een nieuwe uitdaging), assistent Ron Wever (een jaartje niets) en Stefan 

Boerman (gewoon te druk). Ivo had in november al aangegeven om voor een nieuwe 

uitdaging te gaan in het komende seizoen, waardoor wij vroeg in het seizoen konden gaan 

zoeken naar een nieuwe trainer. Dit is voor het seizoen 2012-2013 Han Visscher geworden. 

Stefan Boerman wordt opgevolgd door Ruud de Boer. 

 

Ook werd afscheid genomen van Bobbes, maar zoals het een echte Bobbes betaamd gaat 

hij gewoon door komend seizoen!?!?!?!? 

 

Op dit moment heeft de vereniging 500 leden. Tevens kent VIOS een grote inzet van 

vrijwilligers. De verzorging van de velden, de begeleiding van de teams en het onderhoud 

van het complex worden door hen mogelijk gemaakt.  

 

Alles bij elkaar voor het bestuur, de leden en alle vrijwilligers een bewogen jaar waarin veel 

is gebeurd. We zien de toekomst met sportief vertrouwen tegemoet. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens het bestuur v.v. VIOS-W. 

 

 

 

J.J. Swan 

Voorzitter 


