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Zij die ons ontvallen zijn…

Wij zijn ze niet vergeten

Zij die onze vereniging hebben opgebouwd en helaas niet meer in ons midden zijn.

Want zij zijn het, die, elk op hun eigen wijze, ons de

gelegenheid hebben gegeven nu dit 60-jarig jubileum

te vieren.

Daarom niet op de laatste plaats van dit jubileummagazine, maar op de eerste, een postume

hulde aan allen die ons in deze 60 jaar zijn ontvallen.

v.v. Victoria Boys
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Dit is mijn club…

Op 1 juni 2005 viert onze club haar 60-jarig bestaan.
Zestig jaar en nog steeds zeer vitaal.

Een club, die aan haar tweede jeugd is begonnen,
schreef Herman Hobert in het voorwoord bij het 50-
jarig jubileum. Het afgelopen decennium is dit geble-
ken. Onze club is springlevend en vitaal. Een club, die
vele mensen weet te binden en waar we als
Victorianen met trots van zeggen: “dit is mijn club.”
Een club, waar naast presteren ook voldoende ruimte
is voor vriendschap en goede ontspanning. Een club,
die oog heeft voor haar jeugd en die beleidsmatig
steeds inspeelt op veranderende maatschappelijke
ontwikkelingen.

Om het 60-jarig jubileum luister bij te zetten werd door
het bestuur een jubileumcommissie in het leven geroe-
pen. Als onderdeel van de jubileumactiviteiten werd al
snel bedacht, dat er een jubileummagazine zou moeten
komen als blijvende herinnering.
De redactie kreeg de opdracht om een “doorkijk” te
maken van onze 60-jarige club. Naast voetballen, waarbij
nog steeds de slogan “niet de grootste, wel de breedste”
van toepassing is, vinden er vele andere activiteiten
plaats. Een plek, waar mensen elkaar ontmoeten.
Zonder te pretenderen volledig te zijn is de jubileumcom-
missie trots op het resultaat van deze jubileumuitgave:
een doorkijk van onze club op haar 60-jarige leeftijd.
Een bijzonder woord van dank aan de adverteerders, die
deze uitgave financieel mogelijk maakten. Ook willen wij
allen, die met groot enthousiasme op enigerlei wijze een
bijdrage hebben geleverd bedanken en last but not least
Robert van Vliet, Tamara Buis, Oscar Tutert en Thijs
Biezeman, die met vereende krachten deze klus binnen
de deadline wisten te klaren.

Wij wensen een ieder een fijne zestigste verjaardag en
natuurlijk veel lees- en kijkplezier!

De jubileumcommissie,
Robert van Vliet, Marti Bisseling, Inge ten Berge van der
Hoeff, Ben Aarsen, Arnold Biezeman en Gerard Boerboom

Dit is mijn club…

Dit is mijn club, mijn ideaal, dit is de

mooiste club van allemaal.

Hier ligt mijn hart, mijn vreugde, mijn

verdriet, het kan dooien het kan vriezen,

we kunnen winnen of verliezen, maar

een betere club dan deze is er niet.

Jiskefet

F-pupil Eugiène Beumer; de stoere toekomst van Victoria Boy’s
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Victoria Boys is passie, Victoria Boys heeft stijl

Victoria Boys zestig jaar jong, in één woord geweldig.
Dat wij dit, als voetbalvrienden en vriendinnen, mee
mogen maken is natuurlijk al een mijlpaal met een
feestelijk tintje, maar nog fijner is het dat er zoveel
leden en vrijwilligers zijn die hun Victoria Boys op
handen dragen. Deze leden en vrijwilligers  steken
veel tijd en energie in het promoten en ondersteunen
van deze geweldige club.
Victoria boys is 1 juni 1945 opgericht en betekent
“jongens van de overwinning”.

Bij de start hadden de pioniers 162 leden, maar helaas
zijn er niet veel van deze sporters nog in leven. Toch is
hun werk niet te vergeefs en daarom hulde aan deze
mensen. Tijdens mijn vijftig jarig lidmaatschap en voorzit-
tersschap heb ik vele bergen en dalen op sportief gebied
meegemaakt bij de boys. Tevens heb ik veel mensen
leren kennen bij Victoria Boys en waardeer iedereen voor
zijn eigen vakkennis. Vaders en zoons, dochters, zelfs
hele families met klinkende namen die echt bij ons horen

zijn actief binnen Victoria Boys. De leden binnen de jeugd,
senioren, meisjes- en vrouwenvoetbal zijn zeer enthou-
siast en strijdlustig.

Victoria Boys is nu een grote club met 650 leden en vele
afdelingen voor het sportieve gebeuren. Zo is er zelfs een
heuse business club waar ambitie en vooruitgang in zit.

Victoria Boys is een open vereniging waarvan iedereen lid
kan worden, mits zij zich houden aan de normen en
waarden die zeer belangrijk zijn voor het clubleven.
Als bestuur realiseren wij ons dat wij aan zet zijn en de
komende generaties moeten beseffen dat wij aan veran-
deringen toe zijn. Denk hierbij aan upgrading en de durf
om te experimenteren en om andere manieren te vinden
die in deze tijd en de toekomst passen. Enthousiasme en
energie zijn de steunpilaren van deze moderne vereniging
en zijn een krachtige formu-
le voor gedeelde verant-
woordelijkheid en hebben
invloed op flexibele basis.
Jong en oud geloof hier in,
want dan kunnen wij allen
spannende activiteiten gaan
meemaken met onze eigen
Victoria Boys. Hierdoor zijn
wij een lang leven beschoren.
Lang leve de boys!

Ton Wiegman
Voorzitter v.v. Victoria Boys.

Het Victoria Boys bestuur anno 2005, staand vlnr: Arno van ’t Noordende

(secretaris), Ton Wiegman (voorzitter), Ben Aarsen (Technische zaken),

Fred Tiemessen (penningmeester). Zittend: Marti Bisseling (Dames) en

Robert van Vliet (Jeugd).

Voorzitters van begin tot heden

A. Dijkman
J. Horst
W. Willemsen
C. Brand
J. Nouwt
A. Drissen
Th. Franken
A. Linthorst
L. Smeets
H. Hobert
Ch. Huisman
W. de Jager
T. Wiegman
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KNVB feliciteert Victoria Boys
Siep de Jong, Voorzitter KNVB-district Oost

Victoria Boys gaat in juni haar 60-jarig bestaan vie-
ren. Voor Victoria Boys is dit natuurlijk een uniek
moment in het bestaan van de vereniging  Kijken we
even naar het moment van oprichting 1 juni 1945, dan
weten we, dat de Tweede Wereldoorlog net is afgelo-
pen. De oprichters hebben in deze moeilijke tijd toch
gemeend een eigen vereniging op te richten en zij
verdienen voor hun doorzettingsvermogen alle lof.

Dankzij hun inzet en gevolgd door vele andere leden in
een latere periode kan Victoria Boys uitgebreid bij dit jubi-
leum stilstaan. Terugkijken op de afgelopen periode is een
leuke bezigheid en dan blijkt iedere keer weer, dat veel
leden van vroeger en nu met liefde en plezier vertellen
over hun vereniging. Vaak komen verhalen boven over de
omstandigheden waaronder vroeger gevoetbald moest
worden. We vinden het tegenwoordig heel gewoon, dat er
op goede velden met kleed- en verblijfsruimte gesport
kan worden. De wens van nu is vaak een kunstgrasveld,
omdat er dan meer getraind en gespeeld kan worden. Het
kantinebezoek neemt dan toe met als prettige bijkomstig-
heid een hogere omzet. Echter de aanlegkosten zijn hoog
en de investering moet wel in een bepaald aantal jaren
opgehoest worden.

Het sportpark is een ontmoetingsplaats voor jong en oud.
Zowel voor de actieve sporters, voor de vele vrijwilligers
als de vele supporters. De voetbalclub neemt in onze
gemeenschap een belangrijke plaats in; het is in vele
opzichten een bindend element. Naast voetbal zijn er veel
meer activiteiten die de gang naar het sportpark maken.
De aanwezigheid van meerdere clubs in Apeldoorn bete-
kent niet alleen voor Victoria Boys, maar alle verenigin-
gen, dat zij voortdurend kwaliteit moeten leveren op alle
gebieden om de goed 600 leden te behouden. De vanzelf-
sprekende clubtrouw is er nog wel, maar de concurrentie

is groot. Een goede begeleiding
van de jeugd is een uitstekende
reclame, maar dat vergt veel
inzet van vrijwilligers.

Een jubileum is een goed
moment voor bezinning op de
toekomst. Vanuit de ervaringen
uit het verleden kan men de lijn
doortrekken naar de toekomst om

vervolgens het beleid vast te stellen. In de organisatie van
de KNVB hebben we de laatste jaren de nodige verande-
ringen doorgevoerd. Er is veel aandacht voor de opleidin-
gen van vrijwilligerskader en het technisch kader. De
regiocoach heeft in korte tijd al bewezen, dat hij in de
ondersteuning van de clubs het nodige kan bieden. Het
afgelopen jaar zijn we van start gegaan met masterplan
arbitrage. Doel van dit plan is om het scheidsrechters
tekort een halt toe te roepen, want anders ontkomen we
er niet aan om de verenigingen te verplichten om
scheidsrechters te leveren. Het moet een samenspel zijn
van verenigingen en KNVB om dit plan tot een succes te
maken. De eerste geluiden zijn positief, maar we zullen
met zijn allen deze lijn moeten vasthouden.

Dit jubileum is voor bestuur en leden van Victoria Boys
een belangrijk moment in de geschiedenis van de vereni-
ging. Ik wens alle leden van Victoria Boys van harte geluk
met deze mijlpaal en ik hoop dat alle jubileumactiviteiten
zullen slagen en jullie later op mooie dagen kunnen
terugkijken.

Siep de Jong,
Voorzitter KNVB-district Oost
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Cement van de samenleving
De gemeente Apeldoorn doet de gelukwensen

Met genoegen geef ik gehoor aan het verzoek van
Victoria Boys om een kort voorwoord te schrijven
voor dit jubileummagazine. Ik draag de Apeldoornse
verenigingen een warm hart toe. En dat schrijf ik niet
op omdat zoiets nu eenmaal hoort. Dat schrijf ik op
omdat ik dit vanuit de grond van mijn hart meen.

Apeldoorn ontwikkelt zich in een hoog tempo tot een ster-
ke stad die de concurrentie op alle fronten met de andere
Oost-Nederlandse steden aan kan. Een sterke stad ont-
staat echter niet alleen door het stapelen van stenen. Een
sterke stad bouw je met mensen. Soms met professio-
nals, heel vaak ook met vrijwilligers. Apeldoorn kent een
sterk verenigingsleven. Verenigingen als Victoria Boys zor-
gen voor binding, voor samenhang en zijn voor mij het
cement van de samenleving.

Het 60-jarige Victoria Boys is een springlevende vereni-
ging met 650 actieve leden. Niet alleen de heren- maar
ook de damestak is goed ontwikkeld. Daarnaast kent de
club een volwaardige gehandicapten afdeling. Victoria
Boys is er kortom voor iedereen. En dat is belangrijk. Het
tempo in onze maatschappij ligt hoog. Er is behoefte aan
stabiliteit en geborgenheid. Aan iets om samen voor te
gaan. Victoria Boys biedt die stabiliteit en geborgenheid.
De leden van Victoria Boys zijn er in de afgelopen 60 jaar
in geslaagd om een prachtige club neer te zetten. Het
gemeentebestuur van Apeldoorn waardeert deze inzet
zeer en namens dat gemeentebestuur wens ik u allen een
prima jubileumfeest toe.

Op naar de volgende 60 jaar !

Jaap Wortman, wethouder voor sportzaken van de gemeente Apeldoorn
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Wederom een mijlpaal

Het is al weer tien jaar geleden dat Victoria Boys haar
50-jarig bestaan gevierd heeft. Onze vereniging (ont-
staan uit een fusie tussen Ratti en Orion) viert op 1
juni 2005 het 60-jarig jubileum. Dit zal opgeluisterd
worden met diverse activiteiten voor alle onderliggen-
de afdelingen en leeftijdsgroepen.

Terugkijkend op de afgelopen tien jaar is er het nodige
veranderd. Het besturen van een vereniging wordt steeds
gecompliceerder en vergt enorm veel tijd. Met name
invloeden van buitenaf leggen ons telkens nieuwe regels
op. Denk hierbij aan de wetgevingen waar de verenigin-
gen mee geconfronteerd worden.

Ook de maatschappelijke ontwikkelingen zetten het ver-
enigingsleven danig onder druk. Mensen hebben minder
tijd en zijn niet zo gauw meer bereid om de club te
ondersteunen middels het aanvaarden van een kader-
functie. Sinds de invoering van de Euro is tevens het uit-
gavenpatroon gewijzigd en moet iedereen weloverwogen
keuzes maken. De gevolgen hiervan zijn nadrukkelijk te
herleiden uit de kantineomzet. Dankzij de florerende en
professioneel opererende Bedrijvenkring blijven de spon-
sorinkomsten op een aanvaardbaar peil. Tevens genereert
“De Muur Van Honderd” het nodige geld.

Het is voor het bestuur van Victoria Boys de uitdaging te
zorgen dat de vereniging op een goede en verantwoorde
wijze geleid blijft worden. De juiste mensen op de juiste
plaats te positioneren blijft daarbij een continu punt van
zorg. Alle leden verdienen de aandacht waar ze recht op
hebben. Wij zijn nog steeds in de gelukkige omstandig-
heid dat alle teams voorzien zijn van voldoende begelei-
ding. Het aantrekken en behouden van de noodzakelijke
vrijwilligers is een voorwaarde om de club draaiende te
houden.

“Victoria Boys is niet de grootste, maar wel de breedste”
is binnen onze club een veelgebruikte slogan. Naast de
senioren- en jeugdafdeling voor zowel dames / heren als
meisjes / jongens kent de vereniging al ruim vijftien jaar
een G-team. Het is een genot deze groep wekelijks actief
bezig te zien op de velden. Ook niet meer weg te denken
is de biljartvereniging. Iedere dinsdag maakt het zangkoor
Belcanto gebruik van ons clubhuis. Twee maal per jaar
dreunt het clubhuis op zijn grondvesten tijdens de feest-
avonden van Carnavalsvereniging “De Grasvreters”. Sinds
een aantal jaren heeft Victoria Boys de luxe van een vier-
tal dartteams. Dagelijks zijn een vijftiental gehandicapten
actief met het onderhoud van onze accommodatie.

De laatste jaren heeft Victoria Boys de mogelijkheden

aangegrepen diver-
se zaken te realise-
ren. Voorbeelden
hiervan zijn: bouw
en renovatie van de
kleedkamers, nieu-
we keuken in het
jeugdhonk, aan-
schaf van een
sproei-installatie en
niet te vergeten een
compleet nieuwe
lichtinstallatie rond
ons tweede veld en
trainingsveld. Als
klap op de vuurpijl
zijn wij erin
geslaagd de
Apeldoornse
Wandelvierdaagse binnen te halen. De start en finish zal
in 2005 voor de tweede maal plaatsvinden aan de
Berghuizerweg.

Het 60-jarig jubileum kan een fantastisch verjaardagsca-
deau krijgen, indien ons vlaggenschip promotie naar de
derde klasse weet af te dwingen. Laten we hopen, dat het
team hierin slaagt. Een stabiele derdeklasser worden is
tenslotte één van de wensen van het bestuur.

Namens het bestuur wens ik de leden en alle anderen,
die Victoria Boys een warm hart toedragen, een fijn jubile-
um en op naar de 75.

Arno van ´t Noordende,
Secretaris v.v. Victoria Boys             
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Dit is mijn club… Ron Rutte
60 jaar Victoria boys, 30 jaar lid.

Tja, wat is dat, het `Victoria-Boys gevoel´? Ik kwam
als 8-jarig jochie op de club, natuurlijk via mijn vader,
Ben Rutte. Hij voetbalde hier ook al vanaf zijn jonge
jaren. Een voorstopper die hetzelfde uitstraalde als
Richard Harleman: hard, eerlijk, meedogenloos en
voor iedere bal gaan.

Samen met mijn vriend Frank Tijhuis gingen wij in de E3
voetballen. Frank was het jongere broertje van Jos, ooit
een echte linksbuiten in het eerste (met kalk aan de
schoenen). Ieder weekend stond helemaal in het teken
van voetbal, zaterdag met mijn eigen elftal en ´s zondags
met mijn vader mee. Hier was Richard ook al van de par-
tij, omdat zijn vader bij mijn vader in het elftal voetbalde.
Het voetballen ging mij goed af, in de jeugd heb ik alle
selectie-elftallen doorlopen. Schitterende jaren gehad met
trainers als Huub Jansen, Ruud van der Linden, Berry
Berenschot, Jan Schild en natuurlijk Piet Panman. En niet
te vergeten de vele leiders, waaronder Hans van der
Hoeff. Het resultaat was dat ik als 17-jarig jochie mocht
debuteren in het eerste samen met mijn boezemvriend
René Diks. Het eerste speelde toen nog derde klasse
onder laatstgenoemde trainer.
Piet was een schitterende trainer, vol passie, waar ik nog
vaak aan terugdenk. Hij nam ons regelmatig mee naar
Ajax trainingen. Hij was helemaal gek van het spelletje en
dat sloeg natuurlijk over op de spelers.

Net geen kampioen
Tijdens mijn eerste jaar in de hoofdmacht heb ik nog met
legendarische spelers gespeeld, zoals Jaap van ´t Veen en
Jan Schild. De jaren daarna zijn wij vaak dicht bij een
kampioenschap geweest in de vierde klasse, helaas gre-
pen wij telkens net mis. Dit gebeurde niet met de minste
spelers, zoals Ben Kanselaar, Eric Neijs, Teus Bakker en
Walter van den Belt. Natuurlijk met diverse kameraden
waaronder, Theo Plattel, Geert Huisman, Frank Kúhlmann
en Richard.
Ik heb zelf nog een keer meegemaakt dat wij gedegra-
deerd zijn uit de vierde klasse. Tegen Beekbergen moes-
ten wij toen een promotie/degradatie wedstrijd voetballen
op het veld van AGOVV. De entourage was enorm, maar
het mocht niet baten. Het werd de vijfde klasse, gelukkig
promoveerden we het jaar daarna weer.

Het oude nest
Tussendoor heb ik nog een jaartje in het tweede gevoet-
bald onder de bezielende leiding van Jimmy Gottmer en
Jan Schild. Dit was een mooi voetbaljaar afgesloten met
een kampioenschap. Tussendoor heb ik drie jaar bij Groen
Wit gevoetbald met als trainer Eric Whitty. Een kanjer van
een trainer met een duidelijke visie en structuur. Na drie

jaar ben ik toch weer op het oude nest teruggekeerd.
Tegenwoordig speel ik in het derde en het spelletje blijft
nog steeds leuk. Als ik voor mezelf spreek is natuurlijk nu
de entourage veel minder dan in het eerste, maar de
beleving en de wil om te winnen is er nog steeds. Ik vind
het nog steeds mooi om hier te voetballen, het schitteren-
de complex, de gemoedelijkheid, de sfeer, de mensen,
Truus, tja dat is hét Victoria Boys gevoel.
Ik hoop dat de geschiedenis zich herhaalt, dat mijn zoon
Daniël hier gaat voetballen en ik hier op zaterdag lekker
op het voetbalveld kan rondhuppelen. Dat lijkt mij wel
iets, samen met Richard en zijn zoontje Jelle, dan is de
cirkel weer rond.

Vrienden voor het lev
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Dit is mijn club… Richard Harleman
” Het ware Victoria Boys gevoel ”

Ik loop al dertig jaar bij de club rond en voetbal er
nog steeds. Ik zou wel een boek kunnen schrijven
over mijn historie bij de club, maar ik zal me beper-
ken tot wat volgens mij het “Victoria Boys gevoel” is.

Ik krijg altijd een apart gevoel als ik de oprit oprijd en tus-
sen de bomen naar het sportcomplex kijk. Ik zie mezelf
weer over het trainingsveld lopen en speel de wedstrijden
in mijn hoofd na. Ik denk aan al die trainingen en al die
mensen die daar gelopen, gebuffeld en gevoetbald heb-
ben, kortom: allemaal herinneringen verbonden met de
voetbalclub.

Het begin
Het voetballen begon voor mij bij mijn vader, Ben
Harleman. Hij speelde toen zelf nog en ik hoorde altijd die
mooie verhalen van weleer. Zondagochtend ging ik als
kleine jongen mee en voetbalde met de andere jongens
achter de goal.
Ja, en toen ging ik zelf voetballen. Ik begon in de E-jeugd
op 8-jarige leeftijd en doorliep de jeugd met vele trainers
en leiders, ik speelde mooie toernooien en ging mee op
pupillenkamp, schitterend! Voor mij werd in de jeugd een
basis gelegd voor later.

Daarna door naar de senioren en teams vallen uit elkaar.
De talentvolle spelers gaan naar het eerste of tweede,
anderen stoppen of gaan lager voetballen. Ik begon in het
vierde en had het geluk dat ze me een keer nodig hadden
in het eerste, Jan Schild was toen trainer. Ik vergeet het
nooit meer, we speelden thuis en ik stond als voorstopper
in de basis tegen Brummen. Je zit onwennig in de kleed-
kamer dan loop je het talud af het veld op, de muziek en
al die mensen, dat geeft een apart gevoel. Ik was enorm
zenuwachtig, maar ik stond wel in de hoofdmacht.

Trots
Via het derde en tweede kwam ik in het eerste en daar
kreeg ik het echte `Victoria boys gevoel`, iedereen kijkt
toch vaak naar het eerste elftal. Toen ik een wat vastere
waarde kreeg in het elftal en wel eens aanvoerder mocht
zijn, was ik echt trots dat ik een Victoriaan was.

Soms moet je tegenslagen overwinnen, bijvoorbeeld wan-
neer je ernaast staat, naar het tweede moet of er geen
zin meer in hebt. Het voetbal blijft altijd trekken, je teert
op gebeurtenissen in een wedstrijd, de onderlinge ver-
standhouding tussen de spelers, de chemie tussen jezelf
en een trainer, en de waardering van de supporters.

Ze zeggen wel eens: voetbal is maar een spelletje, maar
het is wel een deel van je leven.
Voetbal staat centraal, maar het is ook een sociaal gebeu-
ren. Je leert mensen kennen en je ziet ze  zichzelf inzet-
ten voor de club op welke manier ook. Ik heb bij de club
toch een aantal mooie vriendschappen gesmeed en dat
allemaal dankzij het voetbal bij Victoria Boys.

oor het leven



12

Dames- en meisjesvoetbal

De grondslag van onze club staat beschreven in de
statuten. Hierin is het doel van v.v. Victoria Boys als
volgt omschreven: “De vereniging heeft ten doel het
doen beoefenen en het bevorderen van de voetbal-
sport in al zijn verschijningsvormen, met uitzondering
van de beroepsvoetbalsport”.

Met de aftrap in 1981 van het damesvoetbal werd niet
alleen de basis gelegd voor de slogan “niet de grootste,
wel de breedste”, maar krijgt de grondslag van onze club
pas echt een fundament. Aanvankelijk echter argwanend
aanschouwd en schoorvoetend gerespecteerd.
In 1989 volgde het meisjesvoetbal, met Chantal Bisseling
als eerste, inmiddels door velen, waaronder de gehele
familie, aangemoedigd.

Prestaties en prijzen
De afgelopen 24 jaar  wisten de dames en meisjes regel-
matig prijzen en titels binnen te halen.
Midden jaren ’80 promoveerde het eerste dameselftal
o.l.v. Ton van Laarhoven zelfs naar de landelijke eerste

klasse. Maar ook de meisjes wisten o.l.v. Marijke
Kampkuiper  in ’93 en ’94  de kampioenstitel te behalen.
Grote namen uit die tijd zijn Petra van Werven en
Esmiralda Bos, die werden geselecteerd voor Jong
Oranje. In feite kan worden gesteld, dat de dames en
meisjes qua prestaties op voetbalgebied de heren en jon-
gens vaak ten voorbeeld zijn (geweest).

Huidige stand van zaken
Momenteel beschikt onze club over 3 dameselftallen en 5
meisjesteams, waarbij dames 1 uitkomt in de 2e klasse.
Wekelijks trappen er zo’n 125 enthousiaste voetbalsters
tegen de bal. Het meisjes- en damesvoetbal “leeft” en
valt niet meer weg te denken.

Dames 1 vandaag de dag
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Dit is mijn club… Chantal Rozeboom-Bisseling
“ Van voetbalmeisje tot voetbalvrouw (1987 – 2005) ”

Dit is het verhaal van een meisje dat op 11-jarige
leeftijd begon met voetballen bij Victoria Boys…
Een druilerige zondag, voetbal is afgelast. Wat ga je
doen als voetbal niet doorgaat?
Al 13 jaar zijn mijn zondagen gevuld met Victoria
Boys, en ben ik een keer vrij ga ik er toch nog mee
bezig!

1987/1988: ik betreed als spichtig klein meisje met een
grote rare bril zenuwachtig de velden van Victoria Boys.
Ondanks dat de halve familie er rondloopt en ik vaak
genoeg ben meegesleurd door vaderlief om het 1e te
bekijken, is het toch wel raar.
Ik werd binnen no time opgenomen in het E2 elftalletje
onder leiding van Marijke Kampkuiper (nu Hollak) en lei-
der Harry Boerkamp. Het was een ontzettend leuk sei-
zoen, van het douchen samen met de jongens tot de
leuke taferelen op het voetbalveld (hé er staat een meisje
als laatste dat wordt een makkie, dacht het dus niet!) De
namen die kon ik niet allemaal onthouden, behalve dan
die van de leuke jongens: Thijs Biezeman, Sjoerd
Boerkamp en George Gussenhoven.

In het volgende seizoen ging ik naar de D2, de andere
jongens gingen allemaal naar de E1.
Hier had ik weer een hele leuke trainer, namelijk Melvin
Hachmang. Helaas was dit maar tot de herfstvakantie,
toen werd er een meisjesteam opgericht onder leiding
van Ben van ‘t Noordeinde. Drie jaar hebben we met bijna
dezelfde groep meiden gespeeld, ik heb een geweldige
tijd gehad.

Damesteam
Op mijn 15e moest ik over naar de dames, ik werd als
enige van mijn team uitgekozen voor dames 1. Erg span-
nend, al die oudere meisjes / vrouwen, ik kwam opeens in
hetzelfde team als mijn oude trainster Marijke, dat vond ik

toch wel raar. Wederom
heb ik een supertijd
gehad, vooral de leuke
weekendjes weg zijn me
erg bijgebleven.
Onder leiding van Engel
Valkhof zijn we in 1998/
1999 kampioen gewor-
den, in totaal ben ik  3
keer kampioen geweest,
ofwel: we hebben ons
van de 3e klasse naar de
1e klasse opgewerkt. In
de 1e klasse hebben we
het 2 seizoenen kunnen
redden, nu spelen we bovenin de 2e klasse.

Veel geleerd, veel gelachen
Van veel trainers heb ik wat geleerd, ik leer nu nog steeds bij.
Een technische voetbalster zal ik nooit worden, wel één die
heel hard kan werken en niet gauw het koppie laat hangen.
Dit heb ik mede te danken aan mijn voorbeeld: speelster/
trainster Marijke.
Andere trainers als Engel Valkhof, Joop Hollak, Theo van de
Zwet en Jan Oldenkamp, zij hebben ieder hun eigen visie.
Met hen heb ik ook vele uren op het voetbalveld doorge-
bracht en ook hierbij geldt: veel geleerd, veel gelachen.

Deze seizoenen hadden ook ieder hun eigen karakter.
Diegene met wie ik de meeste seizoenen deel, is Willem
Krijgsman. Na even wat rekenwerk kwamen we erachter
dat hij al 10 jaar mijn leider is! 
De posities in het veld heb ik in al die 17 jaar allemaal
doorlopen: van invalkeeper tot aanvoerster tot spits of
back. Als ik maar kon voetballen was ik tevreden.
Ik heb ook nog samen met mijn zusje Martine in één
team gevoetbald. Inmiddels heb ik er drie zusjes bij waar-
van er twee ook in dames 1 voetballen. Het unicum,
namelijk met zijn vieren in één team spelen is een paar
keer gelukt, dat is natuurlijk super.
Het spichtige kleine meisje van 11 is nu een voetballende
vrouw van bijna 29, met heel wat versleten voetbalschoe-
nen achter zich. Maar nog steeds een trouwe supporter
van de voetbalclub Victoria Boys, dit zal wel nooit veran-
deren. Gefeliciteerd met het jubileum!

Het spitsige meisje met de grote bril

De voetbalvrouw
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Historie Gehandicaptenvoetbal

Jan Schild vroeg het bestuur begin jaren ’80 namens
de Gelderse Sport Federatie, waar hij werkzaam was,
de mogelijkheden te onderzoeken om mensen met
een handicap te integreren binnen de vereniging.
Als eerste Apeldoornse voetbalvereniging startte
Victoria Boys in maart 1986 de integratie van een
team voor mensen met een handicap, nu het G-team
genaamd.

Victoria Boys liet hiermee zien maatschappelijke ontwik-
kelingen te volgen. Vanaf dat moment kon de vereniging
met trots zeggen: “Victoria Boys niet de grootste, wel de
breedste voetbalvereniging”! Bij Victoria Boys kan een
ieder ongeacht handicap, vanaf dat moment op eigen
niveau voetballen!

Ontwikkeling G-voetbal
In Gelderland kon, als eerste district binnen de KNVB, het
G-voetbal in competitieverband worden gespeeld. Het G-
team van Victoria Boys heeft sindsdien een belangrijke
bijdrage geleverd aan de presentatie en promotie bij de
landelijke ontwikkeling van het G-voetbal.
Hoewel de beleving ,de passie en het enthousiasme bin-
nen het G-voetbal van meet af garant stonden voor de

continuïteit bij de deelnemers kon deze afdeling niet zon-
der de ondersteuning van niet- gehandicapten. Vele
Victorianen hebben in dit verband met enthousiasme zich
ingezet voor het G-voetbal. Voor het bezoeken van toer-
nooien, maar ook de wedstrijden van de competitie is
adequaat vervoer steeds noodzakelijk. Door de jaren heen
is de Apeldoornse Taxi Centrale, voorheen Taxi Gerritsen
en nu Connexxion, een belangrijke steunpilaar gebleken,
middels het beschikbaar stellen van twee busjes.

Trots en uitstraling!
Het G-voetbal van Victoria Boys heeft inmiddels zijn eer-
ste international binnen de gelederen gehad: Olaf
Karssen! Olaf speelde mee in diverse interlands en heeft
3 wereldbekertoernooien meegespeeld. Tweemaal zat hij
in het winning team. Naast deze geweldige prestatie heeft
Olaf onze club daarmee ook op de “wereldkaart” gezet!

Het allereerste G-team met staand, als zesde van links

international Olaf Karssen Een goed stel!  Met manusje van alles Inge ten Berge-van der Hoeff

Het G-team vandaag de dag

Herman van Zwam, dé scheids van het G-team
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Dit is mijn club… Bert Vervloed
“Steunpilaar in de verdediging”

Bert Vervloed heeft al vele spelers, trainers en leiders
zien komen en gaan bij Victoria Boys. Deze huisschil-
der voetbalt hier namelijk al 19 jaar! Al is Bert al 57
jaar, in het veld oogt hij nog als een jonge vent.
Begeleider en vaste bestuurder van de taxibus Evert
Anbeek omschrijft Bert als de steunpilaar in de ver-
dediging!

Vanaf de oprichting van het gehandicaptenvoetbal is Bert
er al bij. Bert weet nog precies dat hij voor het eerst bij
het G-team kwam, dit was op een zaterdag in maart
1986. Op dat moment was Henk Kaart de leider en
Gerard van Bussel de trainer. In plaats van een training
mocht Bert meteen meespelen in een heuse competitie-
wedstrijd, hij was meteen helemaal verkocht.

druk programma
Bert is zeer te spreken over het programma en de activi-
teiten van het G-team. Naast de gewone competitie, speelt
hij ook nog een hoop veldtoernooien en zaaltoernooien in
de winter. Verder wordt er af en toe een vriendschappelij-
ke wedstrijd georganiseerd tegen bijvoorbeeld het eerste
elftal of, zoals enkele jaren geleden, tegen een samenge-
steld artiestenteam met prominente spelers. In deze wed-
strijd speelde Edward Sturing als gastspeler mee bij het G-
team, voor Bert was dit een unieke belevenis.

vervoer
Bert weet nog goed dat Taxicentrale A.T.C. het vervoer
naar de wedstrijden verzorgde, inclusief chauffeurs.
Inmiddels besturen de begeleiders Evert Anbeek en Rudie
Kaal de busjes van Connexxion.
“Dat gaat goed”, aldus Bert.

Al met al heeft Bert het al 19 jaar heel erg naar zijn zin bij
het G-team van Victoria Boys. Hij wenst de club nog vele
goede jaren toe en veel plezier aan alle Victorianen, zowel
binnen als buiten de lijn!

Geen bal komt er langs bij Bert!

Chauffeur en begeleider Evert Anbeek

 



Sleutelbloemstraat 352 - Apeldoorn www.Amba.nl Tel. 055 - 3660808

Maandag - vrijdag van 08.00 - 20.00 u. geopend
Zaterdag van 08.30 - 16.00 u. geopend
Snelle Sprint service: binnen één uur leveren!

Bij Amba Automaterialen kunt u “het klokje rond”
terecht voor alle topmerken in automaterialen,
werkplaatsinrichting en aanverwante artikelen. 

Professionele sleutelaars
weten ons te vinden...

Kijk voor actuele informatie over onze club op:
www.victoria-boys.nl
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Eén grote familie

Het oudste lid van Victoria Boys is dhr. Oosterwijk. Hij is de negentig

gepasseerd en is al vanaf het begin lid. Zijn kleinzoon, Richard Harleman

is ook een bekende Victoriaan. Hier staat hij op de foto met de twee

jongste leden van de club, Lisa en Rick den Brok. Zij zijn de kleinkinde-

ren van Gerry en wijlen Frits den Brok.

Oudste en jongste lid

Deze broers zijn samen goed voor 288 jaar lidmaatschap van Victoria

Boys! Tot vijf jaar geleden hebben ze nog actief bij de club gevoetbald.

De benjamins van het stel, Ton en Gert zijn respectievelijk 55 en 53 jaar

lid. Het trio Hans, Frans en Ab behoort tot de mannen van het eerste 

De gebroeders Mulder

Drie generaties

De Broertjes

De familie Boerkamp

Jeroen (l.) en Arjan Bisseling hebben het beide tot het betaald voetbal

geschopt. Beide speelden in de junioren voor de Go Ahead Eagles. Arjan

heeft inmiddels al een profcarrière achter de rug bij FC Groningen en BV

Veendam. Veilig terug op het oude nest staat Jeroen bekend als de kee-

per met de mooie zweefduik en Arjan als de laatste man met een sterke

drang naar voren.

Een echte Victoria Boys familie: De familie Bisseling. Vader Teun, zoon

Henk en kleinzoon Remco. Teun en Henk hebben hun sporen bij de club

al ruimschoots verdiend. Aan Remco de taak om het “Bisseling vuur“ in

de toekomst brandend te houden!

Gezellig op zondag in de kantine na een goede pot voetbal! Zoon Sjoerd

en schoonzoon Marcel Bessels spelen in het eerste elftal. Dochters

Maaike en Jitske hebben beide bij de dames gevoetbald. Harry en Lidy

zetten zich op diverse manieren in voor het wel en wee van de club.
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Dit is mijn club… Truus Woudt
“Unanieme winnares webwedstrijd!“

Door Thijs Biezeman

In de aanloop naar het 60-jarig jubileum is door de
redactie van dit jubileummagazine een webwedstrijd
uitgeschreven onder de leden van Victoria Boys. Een
groot aantal heeft zijn top drie van favoriete
Victorianen kenbaar gemaakt. Vele namen van toen
en nu zijn genoemd, echter met grote overtuiging is
Truus Woudt, beter bekend als Tante Truus, door jong
en oud op de eerste plaats gezet. Zij is hier erg trots
op.

Het is nog niet makkelijk om een afspraakje te maken
met Truus voor een goed gesprek. Een greep uit haar
activiteiten: Vrijwilligster Gelre Ziekenhuizen om patiënten
naar de kapel te brengen op zondag. Collectant hart- en
nierstichting en deelneemster handwerkclub. Vrijwilligster
bardiensten en talloze particuliere initiatieven om mensen
in nood te ondersteunen.

Gelukkig had Truus nog een gaatje vrij tussen al haar
bezigheden buitenshuis. Onder het genot van een lekkere
bak koffie werden de herinneringen opgehaald. Allereerst
gaf zij uitleg over haar gevoel bij de laatste thuiswedstrijd
van het eerste elftal tegen TKA. Nadat de score 0-2 werd,
kon zij het niet langer aanzien en was een rondje om de
Willem 3 kazerne gaan fietsen. Bij terugkomst bleek de
stand 4-2 te zijn en ging ze spoorslags naar de “jongens”
om ze te feliciteren. Verlies vond en vindt ze altijd erg
sneu voor de jongens. Ze bekent echter, dat zij het ook
voor de tegenstanders best een beetje sneu vindt, wan-
neer zij na verlies het complex verlaten.

Het oranje/wit blauw spel
Dit spel is ontstaan toen een buurjongen van haar bij
AGOVV speelde en Truus haar eigen zoon, Hans, bij
Victoria Boys. Dit gaf telkens weer aanleiding om elkaar
de loef af te steken. Sindsdien wekt de kleur blauw bij
haar én bij mensen in haar omgeving steeds bijzondere
reacties op. Ze bekent dat dit natuurlijk een hoop flauwe-
kul is. Zo bleek haar vaste kapsalon, gerund door de
vrouw van AGOVV trainer Ronald Dekker bij haar 70ste
verjaardag helemaal blauw versierd. Tevens stond er een
grote bos blauwe bloemen met felicitaties van het bestuur
en supporters van bijbehorende club. Truus kon dit zeer
waarderen. Toch ontlokten de blauwe stoelen in de kanti-
ne haar de uitspraak: “Als de AOW het toeliet zou ik
hoogstpersoonlijk een andere kleur stoelen kopen.”

Passie en betrokkenheid
Na een tweede bak koffie vertelt Truus over haar andere

bezigheden, maar ook hieruit spreekt haar oranje/witte
hart. Toen een jongeman in het ziekenhuis op haar vraag
of hij naar de kerk wilde negatief antwoordde, vroeg
Truus hem of hij misschien ergens anders heen wilde. Het
antwoord was: “Naar de voetbal.” Op de vraag van Truus
naar welke club, gaf hij het verkeerde antwoord
(Apeldoornse Boys). Daar kon ze niet aan beginnen: (“Niet
echt hoor, als het kon, dan zou ik het doen.”) “Er is er
maar één club en dat is Victoria Boys!”

Er passeerden nog vele namen en gebeurtenissen de
revue. De manier waarop Truus hierover vertelt getuigt
van grote passie en betrokkenheid bij onze club. Het is
eigenlijk een wonder dat zij nog nooit een lintje heeft
gehad. Dit tekent haar bescheidenheid.
Bij vertrek zag ik in de hal bij Truus een oorkonde han-
gen: “Voor de allerliefste oma van de hele wereld”. Hier
kan aan worden toegevoegd: Voor de allerliefste
Victoriaan aller tijden, Tante Truus!

Er is maar één club en dat is Victoria Boys!
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Victoria Boys en zijn businessclub
Noodzaak door terugtredende overheid

Onze club heeft door de jaren heen altijd veel support
gehad van sponsors en zij zorgden altijd voor een
welkome inkomstenbron naast reguliere contributie-
gelden van leden en kantineomzet. Wie kent niet
meer aannemer Brand, die als voorzitter een grote
bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de
bouw van het clubhuis en de tribune. Maar hij niet
alleen, er waren vele bedrijven en donateurs die
Victoria Boys een warm hart toedroegen. Zij lieten dit
blijken door het plaatsen van een advertentie in het
clubblad, het nemen van een reclamebord langs het
veld of zo maar een donatie voor het aankleden van
een team of materiaal voor het onderhoud van ons
complex.

Midden jaren’90 van de vorige eeuw gingen er stemmen
op om na te gaan of sponsoring door bedrijven niet wat
professioneler aangepakt kon worden. Het was bittere
noodzaak, vooral omdat de lokale overheid de financiële
bijdrage aan sportclubs en dus ook aan Victoria Boys
drastisch terugschroefde. Clubs werden steeds meer
gedwongen de kosten voor het in stand houden van de
accommodatie en het bedrijven van de sport zelf op te
brengen.

Oprichting Bedrijvenkring Victoria Boys
In 1997 werd op initiatief van de toenmalige voorzitter
Herman Hobert en Frans Strik en met directe aansluiting
van de zakenmensen Jan de Wit van Horecagroep de
Eendracht en Richard Valkman van Amba Automaterialen
een plan uitgewerkt om een businessclub op te richten en
in 1998 werd een groep enthousiastelingen vanuit de club
en het bedrijfsleven rond de tafel gebracht. Mensen van
het eerste uur waren, naast de bovengenoemde perso-
nen, de zakenlieden Dolf Ensing van Ensing Autoverhuur
en Willem Strik van drukkerij Messerschmidt. Vanuit de
club stortten Ben Berst, Lea Strik en Joop Wijker zich in

dit avontuur. Natuurlijk hebben zich de afgelopen jaren,
meestal door persoonlijke omstandigheden, personele
wijzigingen in deze groep voorgedaan. Later traden Frits
den Brok, Peter Valk van Raak Reklame, Ton Wiegman van
Videotheken Wiegman, nu voorzitter ad interim en Harry
Boerkamp tot de commissie toe. De laatste is voorzitter
geweest tot maart 2005.

Op 1 januari 1999 zag een heuse businessclub onder de
naam Bedrijvenkring Victoria Boys het levenslicht. De eer-
dergenoemde initiatiefgroep ging verder onder de naam
BVBcommissie. Enkele leden van deze commissie slaag-
den er spoedig in door enthousiaste acquisitie in hun
eigen netwerk een 25-tal bedrijven warm te maken voor
deze businessclub van Victoria Boys. Zo werden niet
alleen leden met een onderneming – o.m. Bisseling,
Boerkamp, van Erken Calandt, Bisterbosch, Mulder en van
de Breemen – ‘verleid’ lid te worden, maar ook bedrijven
die geheel nieuw waren voor de club, zoals RaakGezellig uit eten bij BVB-lid Chrystal Plaza in Zevenhuizen 

Netwerken en ontspanning gaan heel goed samen

Dames achter BVB-leden, onmisbaar!
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Victoria Boys en zijn businessclub (vervolg)

Reklame, Autobedrijf Boks, Texaco en Notaris Wille. Niet
alleen clubbinding en loyaliteit waren dus doorslaggevend
om lid te worden, maar ook het unieke concept van de
Bedrijvenkring sprak deze sponsors aan.

De leden van de Bedrijvenkring Victoria Boys worden
geacht elk jaar eenmalig een vast bedrag te storten,
waarbij een deel van de bijdrage wordt gebruikt het
bedrijf binnen de club op alle mogelijke manieren te pro-
moten, een deel wordt besteed aan kosten die gemaakt
worden voor het organiseren van gezamenlijke activitei-
ten van de lidbedrijven en het overgrote deel van de bij-

drage wordt gestort in de verenigingskas. Doel is om zo
bij te dragen aan een financieel en sportief gezond ver-
enigingsklimaat.

Promotie
De promotie van bedrijven binnen de club geschiedt door
reclame-uitingen op het complex, via het clubblad, de
programmaboekjes en de website. Dit heeft als doel om
leden, supporters en bezoekers van Victoria Boys te
bewegen diensten en producten af te nemen van deze
sponsorbedrijven.
Het onderlinge contact tussen de leden van de BVB wordt
gestimuleerd door het organiseren van gezamenlijke
bedrijfsontmoetingen, sponsormeetings en gezellige,
sportieve activiteiten. Dit is uiteraard bedoeld om de bin-
ding met de club te vergroten, maar vooral ook een plat-
form te scheppen, waarop de mensen van de bedrijven
elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen. Dit leidt regel-
matig tot onderlinge zakelijke transacties ofwel business
to business.
De afspraak is dat de club de bijdragen van de BVB
gebruikt voor algemene doeleinden zoals asfaltering van
de oprit, renovatie kleedkamers, opknapbeurt tribune,
aanschaf voetbalmateriaal. Ieder lid van de club moet er
profijt van hebben en dit aspect spreekt in de regel de
bedrijven het meest aan om te besluiten lid te worden en
te blijven van de BVB.
Momenteel blijft het ledental van de Bedrijvenkring
Victoria Boys ondanks de economische recessie van de
laatste jaren redelijk constant. Het ledental zit al geruime
tijd boven de 35. Het streven is gericht op een 40-tal
leden. Vele bedrijven zijn de club al jaren trouw en dit
wordt binnen de club zeer gewaardeerd.Hier geldt ook het
veelgehoorde motto binnen de club: ‘ Alleen kan veel,
samen kan alles’! Met de support van onder meer deze
bedrijven gaat Victoria Boys ook na 60 jaar nog een zon-
nige toekomst tegemoet!

Gezelligheid kent geen tijd

“Wild West” in de BVB
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Dit is mijn club… Ben Berst
“Op zijn Be(r)st…”

Door Thijs Biezeman

Op 18 juni 1973 wordt Ben penningmeester van onze
club. Deze functie vervult hij, met enige tussenpozen,
tot 1993. Anno 2005 is hij nog steeds de verantwoor-
delijke voor de contributiezaken en heeft hij al menig
onderscheiding voor bewezen diensten ontvangen.

Ben’s C.V. (Curriculum Voetbal):
In 1971 inschrijving als N.S.L.(niet spelend lid) van
Victoria Boys. Op 18 juni 1973 benoemd als 1e penning-
meester, met een enkele onderbreking tot 25 oktober
1993. Sinds 1973 als tweede penningmeester de contri-
butie geïnd. Op 1 juni 1985 benoemd als Lid van
Verdienste en op 26 oktober 1992 benoemd als Erelid. In
1995 gehuldigd met de Zilveren Speld van de KNVB.
Naast regioafgevaardigde voor de KNVB intern nog diver-
se functies en activiteiten verricht. Zoals: penningmeester
BVB (’99), penningmeester Muur van Honderd, verkoop
Toto-Lotto, bezorging clubblad, bijhouden bord met stand
in de competitie, muntverkoop enz.
Dit C.V., wat ongetwijfeld incompleet is, geeft duidelijk
blijk van grote affiniteit met financiën.

Aan de poort
Ruim dertig jaar is Ben bij thuiswedstrijden van het eerste
te vinden aan de poort bij de kassa. Hier maakte hij vaak
mee dat mensen met een smoes aankwamen om onder
de betaling van de entreekaart uit te komen. Zo bleek

eens een bezoekend team te beschikken over maar liefst
vijf voorzitters. Ben loste dit op door alle vijf de “voorzit-
ters”te laten betalen met de mededeling dat het geld zou
worden teruggegeven na afloop van de wedstrijd in de
bestuurskamer. In werkelijkheid bleek de echte voorzitter
van de tegenpartij die middag niet aanwezig.

Dames
Vanaf het moment van de start van het damesvoetbal in
1981 hebben de dames al een zwak plekje bij Ben.
Vandaag de dag is deze sympathie er nog steeds. Ben
praat dan ook vol lof over de dames. Naast het feit dat hij
gewoon goed met ze op kan schieten is hij erg te spreken
over de instelling van de dames. Ze zijn niet te beroerd
zijn om zich, naast het voetballen, actief in te spannen
voor de vereniging. Bij bardiensten laten ze nooit verstek
gaan en enkele speelsters zijn tevens leidster of trainster
bij de pupillen. Dat deze sympathie wederzijds is blijkt
wel;  Ben wordt regelmatig gevraagd bij activiteiten van
de dames, zoals het fungeren als jurylid bij de playback-
show. Als blijk van waardering is hij in 2004 meege-
vraagd voor de trip naar Canada.

Dankbaar
Ben is zijn vrouw Margreet heel  dankbaar voor de vrij-
heid die hij de afgelopen 35 jaar heeft gekregen om het
werk bij de club te kunnen doen. Hij zegt zich er goed van
bewust te zijn, dat lang niet elke vrouw  hier in zou toe-
stemmen.
Naast zijn vrouw is ook Victoria Boys haar hier erkentelijk
voor; Ben Berst: een begrip binnen de club!

Ereleden 
Ben Berst
* C. Morshuis 
* C. Brand      
* T. Franken
* F. den Brok 

Leden van Verdiensten
A. Beekman
A.Steman 
H. Hobert
B. Boerkamp 
J. Klein Kalvenhaar 
R. Mulder
B. Aarsen 
* M. van Westerlaak 
* R. Roelofs 

De met een sterretje aangeduide personen zijn overleden



De jeugd groeit en bloeit
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Terugkijkend op de jeugdgeschiedenis van Victoria
Boys valt op hoe consistent de vereniging aandacht is
blijven geven aan de pupillen en junioren. De voetbal-
lende jongens en meisjes worden zoveel mogelijk bij-
gestaan door gediplomeerde trainers en begeleiders
zodat ze zich goed ontwikkelen. De laatste jaren
wordt hiervoor het Jeugd opleidingsplan gebruikt.

De mix van jongens en meisjes in de jeugd maakt dat er
een gezonde sfeer hangt in de jeugd. Dit jaar hebben we
zelfs een volledig F-team van meisjes.
Ook wordt er veel gedaan naast het voetbal. Neem het
pupillenkamp dat al tientallen jaren wordt georganiseerd,
de winterstopactiviteiten, de organisatie van diverse toer-
nooien en de uitwisseling met Engeland.

Ik ben er trots op dat ik zoveel illustere voorgangers heb
gehad als jeugdvoorzitter, weliswaar allemaal heren. Het
begon in 1951 met de heer J. Horst. Daarna volgden: N.
Timmer, Th. Franken, J. Campen, J. Hommes, F. Rutte, Th
van Stijn, B. Koers. J. Mulder, B. Aarsen, E. Overvelde, R.
Hakkes, F. den Brok, J. Klein Kalvenaar, J. Kobessen,
J. Sulkes, E. van Amersfoort, H. Boerkamp en
J. Gussenhoven.

Ik hoop dat de vereniging nog lange tijd jongens en mei-
den het voetbalplezier bij mag blijven brengen.

Geniet van de foto’s van de jeugd.
Namens het jeudbestuur, Robert van Vliet

Wim Krijgsman op de foto met het eerste volledige F-meisjes team. Dit is niet het eerste team wat Wim onder zijn hoede heeft. Wim is in zijn 26-jarige

lidmaatschap, 20 jaar actief als leider/trainer, circa 10 jaar leider/grensrechter bij Dames 1, ongeveer 12 jaar betrokken bij de organisatie van het pupil-

lenkamp. Daarnaast is hij beginnend Clubfotograaf en heeft hij tenslotte ook nog 15 jaar zelf gevoetbald.

Het jeugdbestuur anno 2005



Historie pupillenkamp

Victoria Boys gaat al heel lang “op pupillenkamp”, al
zeker zo’n 35 jaar. Verschillende jaren achter elkaar
werd het kamp gehouden in het barakkenkamp in
Griendsveen. Dit ligt in het Brabantse en Limburgse
grensgebied (de peel). Daarna werd ook ingeschreven
op tentenkampen in Oudenbosch (Brabant) en
Leusden (bij Amersfoort).

Deze kampen duurden toen een hele week. en het ging
niet alleen om Victoria Boys, maar op zo’n kamp waren
ongeveer acht verschillende clubs aanwezig. De organisa-
tie was in handen van de Eurosportring. Er was een com-
petitie tussen alle aanwezige clubs en dat ging er meestal
heet aan toe. Na een hele week kwamen zowel de kinde-
ren als de leiders gesloopt terug. Verschillende oudere
Victorianen zullen zich dit nog goed kunnen herinneren.

onvergetelijk
Na deze tijd werden de pupillenkampen door leden van
Victoria Boys zelf georganiseerd, maar dan alleen voor de
eigen vereniging. Verschillende kampeerboerderijen wer-
den aangedaan zoals bij de Paters in Asselt, Berghoeve in
Epe, de Leemkuule in Hattem en het krimdal in
Hoenderloo. De kosten om deze kampeerboerderijen voor
een weekend te huren rezen echter de pan uit. Om geen

kinderen te hoeven teleurstellen moet het voor alle
ouders betaalbaar blijven. Twee jaar geleden werd dan
ook de beslissing genomen om het kamp voortaan te
organiseren op ons eigen complex. Met veel ritselwerk en
de hulp van vele vrijwilligers bleek dit wonderwel te wer-
ken, want de kinderen ervaren het kamp steeds weer als
een onvergetelijk weekendje uit. Dit blijkt uit de vele aan-
meldingen, ieder jaar weer.
Tot slot nog één ding:
Het pupillenkamp altijd moet blijven bestaan!
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Actie en plezier onder leiding van Gerald ter Halle en Huub Verduyn.

F-pupil gastheer Jos Allard is iedere woensdag op de club present.

 



Dit is mijn club… Jaap van ´t Veen
Uit de oude doos
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Ik weet nog precies hoe ik bij de toen nog rooms
katholieke voetbalvereniging Victoria Boys binnen
ben gekomen. De toenmalige trainer Herman
Dijkgraaf zat eens bij mijn schoonvader thuis ouwe
AGOVV-koeien uit de sloot te halen. Gekscherend
werd mij toen gevraagd of ik geen zin had bij Vicky
Boys te komen voetballen. Ik antwoordde met: “als je
een baantje voor mij hebt, valt er te praten”. Dat was
kennelijk niet aan dovemansoren gericht, want een
dag later had ik al een afspraak met Jo Hendriks van
de Boerenleenbank en was binnen vijf minuten aan-
genomen.

Een dag later stond ik in de kleedkamer aan de
Berghuizerweg. Het weekeinde daarop speelde ik mijn
eerste en laatste wedstrijd in het tweede elftal.
De week daarna werd ik al gepromoveerd naar het vlag-
genschip van de vereniging. Het was een uitwedstrijd
tegen B&O in het Orderbos. Voor de wedstrijd werden we
voorzien van mooie nieuwe sporttassen en dacht nog:
“Dat kan hier niet kapot”.

Voetbalperiode
Voetbaltechnisch gezien was dat het begin van een glans-
periode voor Victoria Boys. Zo mag je het best noemen als
je driemaal achtereen kampioen wordt en doorstoot van
de vierde naar de eerste klasse.
Ik was niet gewend aan het amateurvoetbal en een
katholieke vereniging. Meest verbazingwekkend was de
aanwezigheid van de ‘geestelijk adviseur’ kapelaan Ter
Steeg in de kleedkamer. Overigens kan ik mij niet herin-
neren ooit een geestelijk advies te hebben ontvangen,
maar dat terzijde.

Zonder iemand tekort te doen ging het heel crescendo
onder de bezielende leiding van de heren Brand, Hobert
en onze trainer Herman Dijkgraaf.
Langzaam kwamen er meer spelers van ‘buitenaf’ bij,
zoals Rob en Paul Oostendorp, Gert Spijker, Frans
Schilder, John v/d Werd en Bernard de Goede. Samen met
volbloed Victorianen als Genie Giezen, Peter de Haan, Nico
Simons, Jan(tje) Campen en Tonny Schäffer werd een
goed voetballend team neergezet dat driemaal achtereen
kampioen werd.

Hoogtepunten
De laatste wedstrijd tegen Theole in Tiel was de aller-
mooiste, door de entourage - de toeschouwers moesten
een plaats zoeken op platte boerenwagens - en de
afloop. Met een ruime 3–1 overwinning werden we kam-
pioen. De intocht in Apeldoorn en het feest waren onverge-
telijk.

Andere hoogtepunten waren de wedstrijden van
Victorianen in vertegenwoordigende elftallen. Absoluut
hoogtepunt was een oefenwedstrijd voor het Nederlands
amateur-elftal in Culemborg.

Het einde van een fantastische periode
Zo’n 20 jaar geleden heb ik een punt achter mijn actieve
voetballoopbaan gezet. Dat viel samen met het 40-jarig
jubileum van de club en daarbij heb ik nog als een soort
‘spreekstalmeester’ opgetreden.

Ik denk nog steeds met het grootste plezier terug aan 20
fantastische jaren bij Victoria Boys, met respect voor
iedereen die zijn of haar (nog één naam dan: Truus)
steentje heeft bijgedragen in de begeleiding. Zonder al die
vrijwilligers kan geen enkele vereniging bestaan.

Ik wens iedereen het allerbeste en maak er nog vele
mooie sportjaren van.

Het eerste elftal, met als trainer Arend Drost ( rechts)

“Meest verbazingwekkend was de

aanwezigheid van de ‘geestelijk

adviseur’ kapelaan Ter Steeg in de

kleedkamer”.



Dit is mijn club… Rob Oostendorp
Herinneringen van Rob Oostendorp aan Victoria Boys 37 jaar geleden (1968).
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Op 1 april 1967 werd ik door de toenmalige directeur
en duivenmelker Jo Hendriks bij de Boerenleenbank
ingelijfd. Het was duidelijk dat ik spoedig in
Apeldoorn zou komen voetballen. Victoria Boys haal-
de dat jaar onder leiding van Herman Dijkgraaf een
kunststukje uit en ging in een ruk van de 4e naar de
1e klasse. Mijn overgang van Daventria naar Victoria
Boys was een feit, samen met mijn broer Paul afkom-
stig van Go Ahead en MVV uit Suriname.

Andere spelers in het eerste seizoen in de 1e klasse,
zoals de oudere supporters zeker nog weten, waren:
Genie Giezen, Frans Schilder, Tonnie Schaffer, Jaap van ’t
Veen, Hans Kleiboer, Peter de Haan, Nico Simons, Bernard
de Goede en Jos Merlijn. Leider in die tijd was C. Brand,
grensrechter Theo Simons en verzorger Dirk Jansen.
Herman Dijkgraaf moest halverwege het seizoen afhaken
en werd uitstekend vervangen door Jaap van Gerwen. Na
dat eerste seizoen kwamen spelers als Herman Alferink,
Robbie Lemmerman, Arnold Brouwer, Piet Braakman,
Gertie Spijker, Gertie Kranenburg, Johan Hafkamp, Harry
Jonker, Gerard Leeneman, Sjakie Leenhouts en nog enke-
le anderen. Mijn broer Pim kwam eveneens over van
Daventria. Het lukte ons (Paul, Pim, Rob) 1 wedstrijd
gezamenlijk in het 1e te staan. Ook kwam Harm Wey de
selectie als verzorger en praatpaal op prima wijze ver-
sterken.

Wat mij is bijgebleven is de goede onderlinge sfeer. Naast
de fanatieke trainingen werd enorm veel lol gemaakt,
waaraan zeker Truus Woudt heeft bijgedragen met haar
“verlotingen” na de donderdagtraining. Inmiddels is ze 76
jaar en is ze nog steeds in de clubhuis achter de bar
behulpzaam (klasse). Daarnaast werden regelmatig drop-
pingen en andere feesten georganiseerd om de onderlin-
ge band te verstevigen.
Hoogtepunten in die tijd waren zeker de vriendschappelij-
ke wedstrijden tegen AGOVV (betaald voetbal) om de
hegemonie in Apeldoorn. Evenals een wedstrijd tegen
Anderlecht uitslag 11-1.
Jammer genoeg kwam na 5 jaar de klad erin en degra-
deerden we, mede door invoering van de hoofdklasse, in
2 jaar 3 klassen.

Vanaf 1974 heb ik nog een aantal jaren met veel plezier
in het 3e elftal gespeeld met o.a. Gerrie Leenhouts, Tom
Mulder, Louis Esman, Barry Jonker, Wim Klein Kalvenhaar
en Jopie Palapessy.

Zaalvoetbal
In 1977 werd in Apeldoorn het zaalvoetbal opgestart. In
het eerste seizoen zaten de tribunes in Sporthal

Zuiderpark regelmatig vol door wedstrijden tegen o.a.
Robur, Apeldoorn, AGOVV en DDH. Een bekerfinale tegen
DDH werd voor een volle bak door Victoria Boys met als
leider Teun Bisseling gewonnen. Bekende namen uit dat
team: Ton Mulder, Jos Merlijn, Gerard de Haan, Johan
Hafkamp, Freddy Beeking, Louis Esman, Gerrie
Leenhouts, Wim Klein Kalvenhaar en Rob Oostendorp.

Graag wil ik het bestuur en de leden van Victoria Boys
feliciteren met het 60-jarig bestaan en hun veel succes
voor de komende jaren toewensen.

De jubileumwedstrijd bij het 40 jarig bestaan.



Vrijwilligers, een doorkijk
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Met de slogan: alleen kan veel, samen kunnen we
alles werd het 50-jarig jubileum in 1995 afgesloten.
Velen hebben dit motto de afgelopen 10 jaar inhoud
gegeven. Onze club is springlevend en nog steeds
groeiende. Een eerbetoon aan alle vrijwilligers, te
beginnen met de man die ons in 2002 ontvallen is,
Frits den Brok.

Frits den Brok was een onuitputtelij-

ke bron van informatie en advies

voor veel bestuursleden, de regulie-

re leden en alle andere mensen die

om wat voor reden dan ook iets met

Victoria Boys hadden.

Ook maatschappelijk kende hij een

grote betrokkenheid. Als blijk van

waardering werd hij geridderd en

Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Bertus Boerkamp: horecaman en organisator pur sang,

een echte duizendpoot.

Jo Pol bij “zijn” Muur van Honderd  

Ook de scheidsrechter houdt van voetbal



NNooooiitt  mmeeeerr  mmiiss  sscchhiieetteenn??
Gemiste communicatiekans?

Met InterCity schiet u altijd raak!

InterCity Consultancy is een veelzijdig communicatiebureau. Zo verzorgen wij strategisch advies,
corporate communicatie en projectuitvoering. Daarnaast realiseert InterCity journalistieke producties, 
organiseert themadagen en congressen en begeleidt internetprojecten.

Dat betekent dat in ons team alle posities goed bezet zijn en u verzekert bent van een goed resultaat.
Kijk voor meer informatie op www.intercity.nl of bel (055) 577 43 33.

     



Vrijwilligers, een doorkijk
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Als één van de eerste voetbalverenigingen in Nederland startte onder

begeleiding van de SDA (Stichting Dagverblijven Apeldoorn), nu

“Passerel” in 1994 het projectplan Victoria Boys . In de sector Zorg voor

Verstandelijk Gehandicapten, daarna uitgeroepen tot het meest innova-

tieve en geslaagde integratieproject. Inmiddels heeft deze vorm van

werk voor verstandelijk gehandicapten bij vele verenigingen in den lande

navolging gekregen.Dagelijks werken nu meer dan 10 deelnemers aan

dit project bij onze club en vormen “de jongens van Victoria Boys” een

vaste waarde bij het onderhoud van ons complex.

Materiaalbeheerder Harry Simons aan de bar na gedane arbeid

Met of zonder?

Wat kunnen we voor u inschenken?

   



Carnavalsvereniging de Grasvreters
Dit gebeurt er verder bij Victoria Boys…
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In het kader van 60 jaar Victoria Boys mogen de
Grasvreters niet ontbreken. Met hun inmiddels 38 jaar
maken zij een belangrijk deel uit van de historie van
onze club.

De Carnavalsvereniging de Grasvreters is gegrondvest op
de traditie van haar illustere Voorgangers  en houdt der-
halve als protocollaire oprichtingsdatum 28 januari 1967
aan omdat, behalve het oprichtingsjaar, een concrete
datum niet direct voorhanden is/was en dit hoogstwaar-
schijnlijk de waarheid het dichtste benaderd.

Een tijd waarbij het clubhuis en terrein worden benoemd
als de Grasvreterburcht, welks grondgebied ophoudt daar
waar het grondgebied van aangrenzende Prinsdommen
begint. Deze gelegen is in het hart van het Orderbos en
als tweetalig wordt aangemerkt. Het Veluws en het
Nederlands zijn de talen die gelijkwaardig naast elkaar
worden gevoerd.

Om deze historie enigszins te laten herleven, hierbij een
foto van zo niet de eerste maar zeker een van de eerste
leden van deze vereniging in een vereniging. Zoals de voet-
balzondagen worden en werden beleefd zo werd er ook
Carnaval gevierd en hebben al velen dit enthousiasme
overgedragen aan de volgende generatie Victorianen, gelijk
de vele anekdotes en verhalen over het roemruchte verle-
den en de interesse naar de hedendaagse belevenissen.

Wij zijn dan ook trots op onze Prinsenkamer waar al vele
namen zijn opgetekend die je vandaag de dag nog terug-
ziet op het terrein in een ondersteunende rol in of buiten
het veld.

Grasvreters zijn we allemaal!

      



De Biljartclub
Dit gebeurt er verder bij Victoria Boys…
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Begin 1984 staken een paar Victoria Boysleden de
koppen bij elkaar en besloten in teamverband te gaan
biljarten. Helaas stond in het clubhuis een biljarttafel
die zijn beste tijd had gehad dus ging men op zoek
naar een betere. Bij een verhuurbedrijf in Harderwijk
werd een tafel gehuurd voor de prijs van f 125, - per
maand, geld voor aankoop was er niet.

In september 1984 werd het biljart geplaatst en in okto-
ber ging de competitie met 20 leden van start.
Voorzitter werd Helmich Hoegen Dijkhof, secretaris/wed-
strijdleider Frans Strik en penningmeester Gerrit Tol. In de
loop van het seizoen werd een naam voor de club geko-
zen: “BC de Victoriaan” opdat toch de link met Victoria
Boys behouden werd.
Na drie jaar op het huurbiljart gespeeld te hebben vonden
de leden de huur toch wel hoog. Er moest een actie op
touw gezet worden om geld voor een eigen biljart te
genereren. Frans kwam op het idee een verloting te orga-
niseren. Zo geschiedde en met succes! 
Toenmalig voorzitter Willem de Jager van Victoria Boys
onthulde onder veel vrolijkheid het biljart en trok ook de
prijzen van de loting.
De lening werd, sneller dan verwacht, binnen twee jaar
afgelost en toen dit gebeurd was schonk de biljartclub de
tafel aan Victoria Boys.

Succesvol toernooi
In de jaren die volgden wist de biljartclub zich goed te
redden door elk jaar, nu al 18 keer, een tien over rood-
toernooi te organiseren. Het eerste jaar gebruikte men
één biljart maar door de grote deelname worden nu
steeds twee tafels gebruikt. Ieder jaar nemen zo´n 175
personen deel aan dit toernooi.

Betrokken bij de club
“De Victoriaan” hoort toch ook echt bij Victoria Boys en
heeft in die twintig jaar leuke dingen met de gespaarde
centjes gedaan, bijvoorbeeld door de kinderen die naar
Engeland gingen en nog niet de leeftijd hadden om iets
bij te verdienen, een zakcentje in Engelse ponden mee te
geven. Dit werd in een leuke surprise verpakt.
Victoria Boys werd natuurlijk ook niet vergeten. Wanneer
er eens iets nodig was, bijvoorbeeld bij de verbouwing, en
de club vond het nodig dat iets aangevuld moest worden,
dan deed zij dit met veel plezier. Want tenslotte: voor wat
hoort wat!

Gezellige clubavonden
In die twintig jaar zijn toch heel wat biljartvrienden de
club ontvallen. Dit doet pijn, maar de leden die hen
gekend hebben bewaren fijne herinneringen aan de club-

avonden met hen.
Drie leden spelen vanaf de oprichting nog steeds elke
week hun partijtje: Louis Esman, Frans de Valk en Frans
Strik, dus dat zijn echt oudgedienden.
De Victoriaan heeft momenteel dertien leden en speelt op
donderdag en eventueel vrijdag haar competitie. Mensen
die interesse hebben kunnen altijd een kijkje komen
nemen op de donderdagavond.

Biljartclub de Victoriaan feliciteert bestuur en leden van harte met het

60-jarig jubileum!

            



Bel Canto
Dit gebeurt er verder bij Victoria Boys…
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In 1986 werd Bel Canto gedwongen om na vele jaren
te vertrekken uit het “Hof van Gelre”aan de hoofd-
straat. Wim Bouwmeester, de eigenaar, had de boel
verkocht aan de gemeente en Bel Canto ging op zoek
naar een andere locatie voor haar repetities.
Er werden diverse horecagelegenheden bekeken,
maar aangezien er al diverse banden met Victoria
Boys waren werd gekozen voor het clubhuis van
Victoria Boys. Een ideale locatie voor ons mannen-
koor qua voorzieningen. De akoestiek, de ruimte en
de horecavoorzieningen waren zeer geschikt.

Nadat overeenstemming over de financiën was bereikt,
werd voor het eerst de gang naar het Victoria complex
gemaakt. Ab Linthorst was in die tijd de horecaman en hij
werd in de loop der tijd een Bel Canto fan. Zijn opvolgers
werden (voor zover ze dat nog niet waren) liefhebbers van
voetbal en zang, zodat bij Bel Canto concerten vrijwel
altijd een aantal Victoria Boys en Bel Canto leden aanwe-
zig waren. Ook werd de barbezetting in de loop der jaren
door mensen met een voetbal en zanghart gerund, het-
geen de wederzijdse banden alleen maar verstevigde.
Ook mochten we diverse Bel Canto feesten in het club-
huis van Victoria Boys organiseren waarvoor wij veel dank
verschuldigd zijn. De kerstviering in 1987 staat ons nog
helder voor de geest. Ton van Laarhoven was net begon-
nen met zijn cateringbedrijf en hij zorgde voor een heer-
lijk koud en warm buffet, het was een schitterend feest.
Dankzij de welwillende medewerking van Bertus

Boerkamp en het bestuur van Victoria Boys konden er aan
de Berghuizerweg vergaderingen, nieuwjaarsrecepties en
ontvangsten van Cantus Juventae (onze zangvrienden uit
Wit Rusland) plaatsvinden. Via deze weg willen wij ook
onze vrienden van de Passerel onder leiding van Ton
Rutte hartelijk bedanken. Zij zetten elke dinsdag de stoe-
len alvast in de kooropstelling gereed.

Waardering
Toen de Bedrijvenkring van Victoria Boys werd opgericht
werd ook Bel Canto lid om haar waardering te laten blij-
ken voor de geweldige samenwerking tussen onze ver-
enigingen. Inmiddels zijn we geen lid meer van de BVB,
maar steunen we Victoria Boys op een andere manier

Geacht bestuur en leden van Victoria Boys , we zouden
ons geen repetitie voor kunnen stellen in een ander dan
jullie clubgebouw. Wij voelen ons bij Victoria Boys thuis en
welkom en hopen nog vele jaren gebruik te mogen
maken van jullie gezellige clubhuis.
Bel Canto wil Victoria Boys van harte feliciteren met haar
60 jarig jubileum op 1 juni en we spreken de hoop uit dat
de positieve prestatielijn zich door zal zetten.
Graag wil Bel Canto het bestuur en leden van Victoria
Boys bedanken voor de ontvangen gastvrijheid aan de
Berghuizerweg in de afgelopen 19 jaar. Tevens spreken
we de hoop uit dat we daar nog jaren samen van onze
hobby’s mogen genieten.

Dinsdagavond, Bel Canto avond! 

        



Dart Vereniging Victoria Boys
Dit gebeurt er verder bij Victoria Boys…
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D.V.V.B. is begonnen aan het derde seizoen. In 2002
begonnen ze met twee teams en dit aantal is in 2003
verdubbeld. Tegenwoordig zijn er drie herenteams en
een damesteam. In het eerste jaar zijn twee heren-
teams gepromoveerd. Het eerste team deed dit door
het spelen van promotie/ degradatie wedstrijden en
het tweede zelfs door kampioen te worden! Zij spelen
nu in de derde divisie en doen volop mee om het
kampioensschap.

Dartplezier
Het derde herenteam maakt dit jaar kans om kampioen te
worden en dus ook te promoveren naar de derde divisie.
Het damesteam speelt, net als de andere teams, met veel
plezier hun wedstrijden in de vierde divisie maar heeft
helaas nog niet in het linkerrijtje gestaan.

Toernooi
Elk jaar wordt in begin februari een groot darttoernooi
georganiseerd bij Victoria Boys door Harry Bakhuis en

Berry de Haan. Hierbij strijden ongeveer 120 enthousiaste
dames, heren en junioren om de bovenste plaatsen. Het is
een toernooi waar geoefende spelers en amateurs in een
gezellige sfeer kunnen strijden tegen elkaar.

De Zwikkers
Dit gebeurt er verder bij Victoria Boys…

Eind jaren tachtig staken een aantal leden de koppen
bij elkaar en hebben “ De Vriendenkring” opgericht
met als belangrijkste doel de vereniging te onder-
steunen. Door de verkoop van reclameboodschappen
en advertenties op een speciale pagina in het club-
blad kwam er geld binnen om verschillende activitei-
ten uit te voeren.

Zo werd bijvoorbeeld menig pupil destijds op woensdag-
middag opgehaald met een busje en naar het Victoria
Boys complex gebracht om te kunnen trainen. Het busje
was eigendom van de familie Ensing en werd onder ande-
ren bestuurd door Jan Ganzevles, wijlen Frits den Brok en
Jo Hollak. In feite was de Vriendenkring de voorloper van
wat nu de Bedrijvenkring en de “Muur van 100” is.

Maandagavond
Op maandagavond kwam de vriendenkring altijd bijeen
voor vergaderingen in het clubhuis. Nadien werd er gezel-
lig een kaartje gelegd. Nog steeds komen de Zwikkers
elke maandagavond naar het clubhuis, om onder het
genot van een hapje en een drankje bij te praten, voor- en
na te beschouwen over het wel en wee van Victoria Boys
en allerlei andere zaken.

De vaste kern van de Zwikkers bestaat uit : Gerke
Houwer, Wil Tempelman, Jan van den Belt, René Mulder,
Ton Steman, Jos Brekelmans en Ton van Laarhoven.
Insiders weten dat bovengenoemde echte Victorianen zijn,
die op verschillende manieren de vereniging van dienst
zijn geweest, of nog steeds zijn.

Zij wensen hun club een voorspoedige toekomst en
hopen nog jaren lang aan de Berghuizerweg te mogen
vertoeven.

Let’s play darts!

De Zwikkers in actie.
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NWB Internationale Vierdaagse Wandeltochten Apeldoorn

Jaarlijks evenement aan de Berghuizerweg

Namens het Hoofdbestuur en het Organisatie Comité
willen wij alle leden van Victoria Boys van harte feli-
citeren met het 60 jarig bestaan.

In 2003 werden wij als Organisatie Comité geconfron-
teerd met het feit dat onze vaste startaccommodatie
Orpheus in 2004 niet beschikbaar zou zijn in verband met
de verbouwing.
Door Ton van Laarhoven (die onderweg de catering ver-
zorgd voor onze deelnemers) kwamen wij in contact met
Victoria Boys.
Een van de eerste gezichten waar wij mee kennis maakte
was Bertus Boerkamp die tijdens de vierdaagse 2003
kwam kijken naar het reilen en zeilen van het Vierdaagse-
peloton.
In de aanloop naar de vierdaagse werd er veel vergaderd
om de Wandelvierdaagse 2004 tot een succes te maken.

Enthousiasme
Wij als organisatiecomité stonden versteld met wat voor
een enthousiasme dit evenement door de vrijwilligers van
Victoria Boys werd opgepakt. Waar wij als organisatie
problemen hebben om de alle vrijwilligers die nodig zijn
bij elkaar te krijgen is er bij U een wachtlijst om hun
medewerking te verlenen. Dit geeft aan dat er een goede
sfeer moet heersen binnen de vereniging.
Zo hebben wij, wat wij als wandelaars niet weten, onder
anderen geleerd dat een voetbalwedstrijd ook nog uit een
derde helft bestaat.
Hoewel het uitgangspunt was dat er maar voor één jaar
zou worden uitgeweken naar Victoria Boys waren wij er
als Organisatie Comité al snel van overtuigd dat de
samenwerking van langere duur zou kunnen zijn.

Samenwerking
Een geweldige vierdaagse 2004 waar wij van de wande-
laars het ene compliment na het andere kregen heeft
inderdaad geresulteerd in een overeenkomst voor onbe-
paalde tijd.
Dit is te danken aan de inzet van alle vrijwilligers van
zowel de NWB als van Victoria Boys.
Bedankt hiervoor.
Ook in 2005 hopen wij u weer te zien om er gezamenlijk
weer net zo’n groot wandelfeest van te maken als in het
afgelopen jaar.

NWB Internationale Vierdaagse Wandeltochten

Hans Verbeek
Secretaris

De Vierdaagse-commissie van Victoria Boys: Ton van Laarhoven, Dick

Bouwhof, Frans Strik, Ingrid ter Halle, Lea Strik en Bertus Boerkamp.

Niet op de foto: Louis Bouwmeester, Arnold Stindt en Arno van ‘t Noordende.

De wandelaars druppelen binnen

Derde helft nu ook bij wandelsport?

          



Kan uw website ook wel weer
eens een opfrisbeurt gebruiken?

InHetWebMedia

www.siteliner.nl | www.inhetwebmedia.nl
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“Veel vrijwilligers, trouwe leden”

Victoria Boys leeft!

Door Gerard Brussen, hoofdtrainer

Bijzonder vereerd ben ik met de uitnodiging ook een
bijdrage te mogen leveren aan het uitgebrachte
magazine ter viering van het 60-jarig bestaan van
Victoria Boys.
Dit vind ik bijzonder in die zin, dat een hoofdtrainer
eigenlijk maar een paar jaar verbonden blijft aan een
vereniging en andere trainers geen gelegenheid heb-
ben gekregen ook een bijdrage te leveren. Het zij zo.

Vanaf het moment dat ik in dienst trad bij Victoria Boys,
medio augustus 2002, heb ik ervaren in een zeer warme
club terecht te zijn gekomen. Een hechte club met ontzet-
tend veel vrijwilligers en trouwe leden. Meerdere familie-
generaties maken deel uit van de totale vereniging. Opa,
zoon en kleinzoon zijn geen uitzondering op de club. Het
leuke is dat veel “oud” leden, die de stad Apeldoorn ver-
laten hebben, bij terugkeer zich onmiddellijk weer melden
bij Victoria Boys.

Via het medium internet en met name onze website
komen er reacties uit heel de wereld van voormalig
Victorianen. Eens Victoriaan, altijd Victoriaan!
De naam Victoria Boys boezemde me al ontzag in toen ik
als 15-16 jarige mocht meedoen met mijn toenmalige
club F.C. Wageningen aan het bekende “Zilveren Bal
Toernooi”.
Voorafgaand aan het toernooi een vlaggenparade, het
spelen van het volkslied en een spelersopkomst op het
hoofdveld, waar je als jong ventje de rillingen van over je
rug kreeg.
Altijd een zeer sterk bezet toernooi midden in de zomer
en midden in de bossen. Toernooien om nooit meer te
vergeten.

De club groeit op dit moment uit haar voegen. Senioren,
junioren, pupillen, dames- en meisjes, gehandicapten,
een ieder kan bij Victoria Boys terecht. De slogan “niet de
grootste, maar wel de breedste vereniging” is zeker bij
Victoria Boys van toepassing. Verder zijn er ook nog ande-
re activiteiten bij de club, zoals darten en biljarten. Deze
activiteiten dragen ook bij aan de gezelligheid in de ver-
eniging. Victoria Boys is de afgelopen jaren op sportief
gebied een trede naar beneden gegaan, maar zit op dit
moment weer in de lift. Op het moment van schrijven
doet het 1e elftal nog volop mee om het kampioenschap
in de 4e klasse G. Op het moment dat u deze woorden
leest, kan het zo zijn dat volgend seizoen aangetreden
wordt in de 3e klasse.

Over 2 jaar zal mijn verbintenis als hoofdtrainer bij
Victoria Boys aflopen en zal ik de periode van 5 seizoe-
nen! hebben volgemaakt. Wellicht een unicum zo’n lange
periode, maar dit  tekent wel mijn betrokkenheid bij alles
wat met Victoria Boys te maken heeft.

Victorianen, laten we trots zijn op onze vereniging!
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“Mentaliteit is net zo belangrijk als kwaliteit”.

Op de koffie bij Edward Sturing

Door Thijs Biezeman en Tamara Buis

Óók voor Edward Sturing is het een jubileumjaar. De
trainer met de herkenbare coupe is bezig aan zijn
25ste seizoen in het betaalde voetbal. Onlangs ver-
lengde hij zijn contract als hoofdtrainer van Vitesse
met twee jaar. Hierdoor kan hij de langstzittende
hoofdcoach bij Vitesse worden en tevens de 20 jaar
bij “de club al aan de Rijn” volmaken.
Reden genoeg voor een openhartig gesprek met een
“karaktermens” die, via de veldjes in het Apeldoornse
Zuiderpark, zijn weg naar het Arnhemse Gelredome
maakte.

Edward Sturing is, naast Vitessenaar in hart en nieren,
ook een echte Apeldoorner. Tot zijn twintigste levensjaar
woonde hij aan de Fabiannusstraat in Apeldoorn-Zuid,
waar zijn ouders nog steeds wonen. Als kleine jongen liep
hij vanuit huis zo het Zuiderpark in waar altijd wel jon-
gens aan het voetballen waren. Ook de J.P. Zweelinck
basisschool, inmiddels Sint Jeroensschool, lag ideaal aan
“het voetbalpark”. Edward besteedde ieder vrij uurtje aan
voetballen. Als jongen uit Zuid was de keuze om te gaan

voetballen bij Apeldoornse Boys snel gemaakt, aangezien
alle vriendjes uit de buurt hier ook speelden. Terugkijkend
op zijn pupillentijd zegt Sturing: “Het jeugdvoetbal in
Apeldoorn was vroeger heel sterk, toonaangevende clubs
waren AGOVV, Victoria Boys, Robur en ook Apeldoornse
Boys”.

Edward heeft goede herinneringen aan de tijd waarin hij
regelmatig bij Victoria Boys aan de Berghuizerweg kwam.
Er schieten hem meteen diverse namen van Victorianen
te binnen: Frans Kaart, Leo van Bussel, Hans Broekers en
andere generatiegenoten als Willem Hachmang, de over-
leden Eric Neijs en Ron Rutten, met wie hij nog samen in
de klas zat op de MEAO.

Na de B-jeugd volgde 1 jaar AGOVV, waarin hij deelnam
aan het welbekende Zilveren Bal Toernooi, het traditionele
toernooi dat voor het eerst georganiseerd werd in1964.
Het feit dat Sturing de stap naar het betaalde voetbal
heeft kunnen maken, dankt hij mede aan de goede jeugd-
trainers die hij heeft gehad. Trainers met kwaliteit, zoals
Herman van den Burg en Herman van Asselt, zij hebben
bovendien zelf betaald voetbal gespeeld bij AGOVV.
Volgens Sturing is de leeftijd van 16 à 17 jaar cruciaal
voor de toekomst van veel voetballers, het is de leeftijd
dat de meeste talenten verloren gaan. Spelers maken een
andere keus, ze gaan veel stappen of krijgen een vrien-
dinnetje die het niet leuk vindt dat het hele weekend aan
voetbal wordt besteed. Sturing zegt:” Er waren vroeger
best mensen die beter konden voetballen als ik, alleen zij
hadden er niet zoveel voor over... Mentaliteit is volgens
hem dan ook net zo belangrijk als kwaliteit.

“De Bundesliga”
Vroeger ging Edward op zondag altijd met zijn ouders kij-
ken naar het eerste van Apeldoornse Boys, de club waar
hij zelf tot en met de B-jeugd speelde. Zij speelden toen,
net als nu, vierde klasse in een schitterende competitie,
“de zogenaamde Bundesliga”, weet Sturing. Naast

“De charme van het amateurvoetbal is de grote diversiteit van de leden”

Sturing in zijn jonge jaren
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Apeldoornse Boys zaten ook clubs als WSV, Robur en
natuurlijk Vicky Boys (“want het was altijd Vicky Boys,
nooit Victoria Boys!¨) in deze klasse. Bijna alle
Apeldoornse clubs zaten bij elkaar in dezelfde poule. Dit
betekende bijna elke week mooie derby’s en wedstrijden
die op het scherpst van de snede gespeeld werden. Uit
die periode herinnert Sturing zich nog vooral Jan Schild
als bepalende speler van Victoria Boys.
Vandaag de dag is Sturing nog steeds op de hoogte van
de ontwikkelingen in de vierde klasse G, hij weet haarfijn
te vertellen dat Victoria Boys op de tweede plek van de
ranglijst staat en dat de achterstand op koploper s.v.
Zwolle nog slechts drie punten bedraagt! De familieband
met oer-Victoriaan Ben Aarsen heeft hier ongetwijfeld
mee te maken.

De charme van het amateurvoetbal
Een amateurclub heeft in tegenstelling tot een profclub
een splitsing tussen enerzijds prestatiegerichte teams en
anderzijds puur recreatieve teams. Voor de jeugd houdt
dit in dat je spelertjes die niet de kwaliteit hebben om ver
te komen toch plezier moet geven en de mogelijkheid om
lekker te sporten. Voor degenen die wel kwaliteit hebben,
is het zaak dat er goede jeugdtrainers zijn en de facilitei-
ten om zich verder te ontwikkelen. Op deze manier heb-
ben ze de kans om ooit het eerste van Victoria Boys te
halen of misschien zelfs het betaalde voetbal. Het plezier
in het spelletje staat in ieder geval voorop. “Als je er ple-

zier in hebt, ga je het vaker doen en word je beter.”, aldus
Sturing. Kinderen geef je dit plezier door ervoor te zorgen
dat ze altijd met een bal aan het trainen zijn en niet door
ze alleen maar rondjes te laten lopen en puur prestatie-
gericht bezig te zijn. Dit laatste kan voor jeugdtrainers
nog wel eens heel moeilijk zijn, omdat ze zelf ook zo
graag willen winnen.
Deze splitsing doet zich natuurlijk ook voor bij de senio-
ren, spelers in het 7de en 8ste hebben een heel andere
intentie als spelers in een selectie-elftal. De charme van
het amateurvoetbal is juist deze grote diversiteit van de
leden. Sturing herinnert zich nog goed dat hij met het G-
team van Victoria Boys meespeelde in een wedstrijd
tegen een artiestenteam: ”Het plezier en enthousiasme
dat van die jongens afstraalt is schitterend”. De slogan
van de club: ´Victoria Boys niet de grootste, wel de breed-
ste voetbalvereniging´ is in ieder geval zeker op zijn
plaats en ik wens Victoria Boys dan ook zowel in lengte
als breedte van jaren een goede toekomst!¨

Het eerste Zilveren Bal toernooi in 1964
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De Victoria Bode
Het clubblad gaat digitaal

Enkele jaren na de oprichting van de vereniging is
men begonnen met het uitgeven van een clubblad: de
Victoria Bode. De eerste uitgaven werden verzorgd en
vervaardigd door onder meer Willy Vloon, Theo
Verberg, Cor Reimert, Frans Mulder en Antoon
Rekveld in de serre van de familie Vloon aan de
Stationsstraat. Vervolgens heeft De heer C. Benne dit
overgenomen. Het clubblad werd met behulp van een
stencilmachine gemaakt. Toen deze machine het
begaf werd het clubblad vervolgens bij de drukkerij
van de st. Joseph Stichting (nu Spatie) vervaardigd.

In de jaren vijftig werd de kopij verzorgd door de heren J.
Horst, C. Benne en A. Berenschot.
In 1961 werd de heer H. Hobert redacteur van het clubblad,
hij maakte voorbeschouwingen, verslagen, vermeldde de
standen van alle wedstrijden die de elftallen van Victoria Boys
speelden en zorgde jarenlang voor een tot in de puntjes ver-
zorgde Victoria Bode.
De illustrator Toon Willemsen sierde de diverse aankondi-
gingen in de Bode op met mooie plaatjes en tekeningen.
In 1972 nam de heer A. Beekman de redactie van het
clubblad over, hij heeft dit ruim 20 jaar gedaan.
Jan Klein Kalvenhaar nam in 1985 de jeugdredactie voor
zijn rekening en ook nu nog verzorgt hij dit gedeelte van
het clubblad uitstekend.

Het stokje voor de redactie van de senioren werd in 1993
doorgegeven aan Lea Strik. De advertentiepagina’s en de
omslagen worden nog steeds keurig door Frans Strik ver-
zorgd.

Het clubblad wordt nog steeds gedrukt door de drukkerij
van Spatie, dat tegenwoordig Repro heet. De omslagen en
advertentiepagina’s worden gedrukt bij “Tot drukwerk”
(voorheen Hellodruk).

Nieuw tijdperk
Zo’n tien jaar geleden werd de typemachine waarmee het
clubblad tot dan geschreven werd aan de kant gescho-
ven. Een nieuw tijdperk brak aan: de computer! Dat had
nog wel wat voeten in aarde, maar waar een wil is, is een
weg: Lea en Frans volgden een basisopleiding bij PCE,
haalden een certificaat en klaar was Kees! Het feest kon
beginnen en het lukte wonderwel, soms met hulp van
anderen.
De redactie kan natuurlijk geen clubblad maken als er
geen medewerkers zijn die elke 14 dagen netjes hun
kopij inleveren. Tegenwoordig wordt bijna alles per 
e-mail aangeleverd en als u dit leest loopt er een proef-
project waarmee het clubblad digitaal bij een groepje
leden wordt bezorgd. Kijk maar eens op www.victoria-
boys.nl.
Leve de vooruitgang, maar het zal toch nog wel enige jaren
duren voordat dit werkelijkheid wordt en intussen zorgt de
redactie met het hele team dat het clubblad gedurende die
tijd nog gezellig bij u door de brievenbus glijdt.

Een omslag van de Victoria Bode uit 1960

De Victoria Bode kent een rijke historie

        



De Landmacht heeft vele militaire vacatures in Havelte, Ermelo en op de 
Veluwevoor gediplomeerden en ongediplomeerden. Velesoorten werk op
elk niveau maar dan in eenLandmachtuniform en ..... wereldwijd inzetbaar. 

O OK CHAUFFEURS ,SCHUTTERS ,MANAGERS ,TECHNIEK ,MONTAGE ,LOGISTIEK,BOUW , 
MONTAGE ,COMMANDO ’S,ICT, ...... 

Je moet wel tegen een stootje kunnen maar dan heb je wel een mooie wereldbaan met 
goede arbeidsvoorwaarden: 

een goed loon vanaf de eerste dag. 
een zeer goedkope particuliere ziektekostenverzekering. 
een contract voor minimaal 2,5 jaar of langer. 
gratis goede bedrijfsopleidingen. 
gratis studiefaciliteiten en begeleiding. 
gratis sportfaciliteiten. 
een financiele bonus bijelk contract. 

Surf naar www.teamspelers.comvoor actuele vacatures of bel 038-4549866. 
voor een voorlichting in 

Apeldoorn, Deventer, Enschede, Harderwijk, Hardenberg, Lelystad, Steenwijk of Zwolle

TEAMSPELERS VINDEN WERELDBAAN OP 

WWW.LANDMACHT.NL

Veiligheid Gezondheidszorg 

Wegherstel Telecommunicatie 

Inlichtingen en informatie 




