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"Voorzitter
aan het
voorwoord"
Marcel Tiemann

Best sportliefhebbers van S.V. Vaassen,
Uitstel, uitstel en nog eens uitstel....de afgelopen twee jaar stond in het teken van
uitstel en iedereen weet waarom. Wedstrijden, evenementen, fysieke besprekingen,
onze ledenvergadering, alles uitgesteld. Helaas is het voor een aantal plannen ook tot
afstel gekomen. Ondanks dit alles is er zeker niet stilgezeten en is er inmiddels een
nieuw bestuur wat de komende ledenvergadering officieel geïnstalleerd zal worden.
Ook voor mij zal het op dat moment officieel zijn dat ik als nieuwe voorzitter mag
functioneren in deze fantastische vereniging. Ik wil nog niet alles in mijn eerste
bijdrage aan het nieuwe clubblad prijsgeven dus de veranderingen in het bestuur zullen
worden gepresenteerd op donderdag 7 april 2022 om 20h00 in het clubhuis tijdens
de Algemene Ledenvergadering, waarvoor ik iedereen van harte wil uitnodigen.
Zoals gezegd heeft de club niet stil gezeten. Nee! Kijkt u eens op ons terrein hoe netjes
alles is, ontdek de nieuwe kleuren in onze kantine, het barpersoneel wat altijd
beschikbaar was inclusief die vervelende QR controles, de trainers en leiders en andere
vrijwilligers die zoveel mogelijk onze teams aan het voetballen hebben weten te houden
en ga zo maar door. Onze vrijwilligers hebben zoveel mogelijk bijgedragen om de club
draaiende te houden, binnen de geldende mogelijkheden van dat moment, omdat het
enthousiasme en de liefde voor de club er altijd is. Ik wil hiervoor iedereen hartelijk
bedanken.
Ik kijk uit naar een periode waarin we zonder beperkende maatregelen kunnen
voetballen en samen komen op de club zoals we dat altijd hebben gedaan.
Met vriendelijke groet,
Marcel Tiemann
Voorzitter SV Vaassen
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"Volgens de
regels der
kunst"
Björn de Vries

Best sportliefhebbers van S.V. Vaassen,
Het is dan eindelijk zover. De Sportvereniging Vaassen heeft weer een clubblad.
"Volgens de regels der kunst," oftewel; zoals het hoort. Voor de leden die al een langere
tijd bij de vereniging zijn zal de naam van het blad niet onbekend zijn. Vroeger zult u
ongetwijfeld 'Spits' eens gelezen hebben. Deze versie is met een uitroepteken, omdat
hij net iets schreeuweriger is: 'Spits!' ....Geintje natuurlijk.
In het verleden werd het blad 12 maal per jaar uitgegeven, dus maandelijks. Dit maal
wordt het blad per astronomisch seizoen uitgegeven. Puur zodat we een kwalitatief
blad kunnen garanderen. Dat betekent dat er 4 edities per jaar uitkomen. Naast deze
Spits! Lente-editie van 26 maart wordt in 2022 rond 21 juni de Zomereditie, rond 23
september de Herfsteditie en rond 21 december Wintereditie uitgegeven.
Alle leden, vrijwilligers en sponsoren van de vereniging ontvangen straks de Spits! in de
mail. Daarnaast drukken we een kleine oplage. Deze fysieke uitgave krijgt een vaste
plek in de kantine. Ook wordt deze bij leden gebracht die minder handig zijn met de PC.
Uiteraard verschijnt hij ook op de website. Op deze manier proberen we alles en
iedereen op een leuke manier te betrekken bij de club.
Tevens is iedereen die betrokken is bij de vereniging van harte welkom een stukje in
het clubblad te plaatsen. Lever gerust teksten, foto's en nieuwtjes aan. Dat maakt het
blad alleen maar leuker.
Vriendelijke groet,
Björn de Vries
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CLUB VAN 100
Historie
De club van 100 van de S.V. Vaassen is in 1996 opgericht door een paar enthousiaste
leden om de vereniging financieel te ondersteunen, buiten de reguliere geldstromen
om. Een vereniging dient namelijk van de binnenkomende gelden (contributies,
sponsorgelden, kantineopbrengsten, loterijen enz.) alle kosten betalen zoals belasting,
gas water en stroomkosten enz.) De club van 100 heeft deze kosten niet, dus die
kunnen beschikken over alle inkomsten (contributies) die binnenkomen, en deze
beschikbaar stellen. In het begin was die contributie 100.- gulden (vandaar de naam).

Projecten
Als Club van 100 steunen we de vereniging met o.a.
kleding voor de allerjongsten in onze vereniging,
jaarlijks voor de jeugd een bedrag te reserveren en
beschikbaar te stellen voor diverse activiteiten, de
led- verlichting in ons clubhuis, de lift voor
invaliden, het aangelegde Pannaveld, de tractor
voor de onderhoudsploeg voor o.a. het maaien van
het gras langs de velden, de geluidsinstallatie in
het clubhuis, alsmede de grote televisie in de
kantine, dit alles geschonken door de club van 100
aan de verenging en er liggen nog meer projecten
op stapel.

Sportcafe
Om voor leden (en sponsoren) iets terug te doen, hebben wij sinds 2012 jaarlijks een
Sportcafé-avond in samenwerking met de s.v. Vaassen en de Sponsorcommissie. Hierbij
nodigen we bekende (sport-)gasten uit om onder leiding van een gespreksleider een
leuke/interessante avond te maken. In de loop der jaren zijn een keur van bekende
(sport-)mensen te gast geweest op Sportpark de Kouwenaar en deze avonden zorgen
steeds voor een volle kantine en zijn dus steeds zeer succesvol.
Mocht u een vraag hebben, of na het lezen en bekijken van deze pagina denken, dat
is ook wel wat voor mij. Meldt u zich dan aan door middel van het sturen van een
email met daarin uw naam en adresgegevens naar de clubvan100@svvaassen.nl
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Het blauwwitte hart van
Remon Schurink
“Volunteers do not necessary have the time; they have the heart.” aldus Elizabeth Andrews. Die
zich tussen 1882 en 1960 als eerste vrouwelijke organisator inzette voor de Labour Party in Wales.
Binnen onze vereniging geldt dit ook. Mensen met een blauwwit hart zetten zich dagelijks in bij
verenigingsactiviteiten. “Soms in de kantine, soms langs de lijn, soms op tijden dat anderen er niet
zijn.” Iedere editie spreekt de redactie met één van onze vrijwilligers om de soms onzichtbare inzet
in de spotlight te zetten. Ditmaal spraken we met Remon Schurink.
Remon, stel je even voor
Mijn naam is Remon Schurink, 32 jaar en getrouwd met Laura, we verwachten in maart 2022 ons eerste
kindje. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als medewerker inkoopadministratie bij Decostar B.V. in
Apeldoorn. Naast het voetbal ga ik geregeld naar de sportschool, spreek met vrienden af of vermaak me
met een avondje Netflix.
Hoe lang ben je al lid van SV Vaassen en hoe zie je blauw witte loopbaan eruit?
Ik ben sinds mijn 5e lid van S.V. Vaassen, toen begonnen onder Rik Visch, nu ruim 25 jaar later actief als
speler/leider bij het 2e elftal. In de zomer van 2021 heeft Marcel Tiemann mij gevraagd om deel te nemen
in het nieuwe bestuur, na een kleine periode nadenken vanwege het eerste kindje op komst, uiteindelijk
toch besloten om het te gaan doen.
Wat maakt vrijwilliger zijn bij SV Vaassen zo leuk?
Wat vrijwilliger zijn bij S.V. Vaassen zo leuk maakt is dat je vaak niet ziet wat er allemaal op de club
gedaan wordt. Toen je zelf vroeg aan het voetballen was, toen was alles heel goed geregeld. Nu kom je
erachter wat er allemaal bij komt kijken om het allemaal goed georganiseerd te hebben. Zolang je met
zoveel mogelijk personen de handen uit de mouwen steekt, dan heeft iedereen een klein aandeel in het
succes bij de club. Dit hoeven geen hele moeilijke dingen te zijn, bijvoorbeeld een wedstrijdje fluiten bij
de jeugd 1x per maand is al voldoende.

Wat is je mooiste herinnering bij SV Vaassen?
De mooiste herinnering die ik van vroeger heb was de
voorwedstrijd tijdens S.V. Vaassen - Ajax, wij speelden
een voorwedstrijd met de toenmalige D1 en D2 .
Ondanks dat ons team verloor maakte ik de enige goal
met een lob/stift van aardige afstand, mooi om te zien
dat er dan al zo'n 1.000 man langs de kant staat en
begint te klappen. Verder zijn de kampioenschappen in
de jeugd en de uitjes met jeugdkamp me altijd
bijgebleven.
Van welke vrijwilliger(s) heb je het meeste geleerd?
Diegene waar ik het meest van geleerd heb in de jeugd
was William Bijsterbosch en Patrick Patty. William
bracht je een stuk mentaliteit bij, Patrick was meer van
de techniek en de acties. Daarnaast heb ik grote
bewondering voor wat Jos Mulder allemaal op de club
doet, echt petje af. Iemand die zoveel uren op de club
rondloopt verdient bijna een standbeeld.

Wat wil je nog kwijt aan de leden van SV Vaassen?
We zijn als verenging weer in voorwaartse beweging, er
is zichtbare groei op allerlei vlakken en er heerst een
positieve sfeer. Laten we dit met zijn allen zo houden
en bezig zijn om de club verder te laten groeien. Heb je
ideeën of suggesties, je kan altijd iemand van het
bestuur benaderen. Of dit nu gaat om vrijwilligerswerk
of het aanbrengen van nieuwe (spelende) leden,
iedereen is welkom!
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Uitgevlogen Blauwwitten
Onder het mum “Uit het zicht, maar niet uit ons blauwwit hart” benadert de redactie
van Spits! voetballers die in het verleden voor S.V. Vaassen speelden. Samen blikken we
op nostalgische wijze terug op de voetbalperiode bij S.V. Vaassen en kijken we hoe de
speler na het blauwwitte-avontuur een vervolg heeft gegeven aan zijn of haar
voetbalcarrière. Voor deze editie spraken we met Sam Luijkx, 24.
In welke seizoenen kwam je voor S.V. Vaassen
uit en bij welke elftallen?
Het seizoen 2016/2017 was mijn eerste seizoen bij
S.V. Vaassen. Ik heb uiteindelijk 4 seizoenen bij het
eerste onder lat mogen staan.
Wat motiveerde je destijds om bij S.V. Vaassen
te spelen? Ging je meer voor prestaties of
gezelschap?
Ik kwam over van de jeugd van Robur et Velocitas,
waar Erik Hagen destijds mijn trainer was. Ik wilde
ergens eerste keeper worden en zag kansen bij
S.V. Vaassen. Het contact met Erik is en was altijd
al erg goed en hij zag de potentie in mij, dus
regelde hij een gesprek met de trainers van
Vaassen. Ik voelde mij erg welkom door het
trainers duo destijds, Edward Fennebeumer en
Daniel Tuesela, en door hun ervaring heb ik mij
uiteindelijk verder kunnen ontwikkelen. Ik denk dus
dat het de combinatie was van ergens eerste
keeper willen worden en jezelf ergens echt welkom
voelen, wat mij overhaalde om bij S.V. Vaassen te
komen keepen.

Over welke voetbalkwaliteiten beschik(te)
jijzelf en paste deze goed bij het Vaassense
voetbalspel?
Ik denk dat ik mijzelf altijd wel kon onderscheiden
als lijnkeeper, maar daarnaast ben ik ook een
keeper die uitstekend ver voor eigen goal kan
meevoetballen.
Voor wie binnen S.V. Vaassen had jij de
grootste bewondering en waarom?
Lastige vraag, vooral omdat er voor mijn gevoel
veel mensen waren die mij ontzettend veel
hebben geleerd en waar ik bewondering voor heb.
Ervaren spelers, zoals Remco Pannekoek, Wouter
van Lent, Peter van Hunnik, Remco Hulleman en
Wesley en Raymond Stegeman, hebben mij
allemaal veel kunnen leren. Mede dus door dit
soort jongens ben ik een stuk volwassener
geworden binnen de lijnen. Hiernaast keek ik ook
erg op tegen de trainers, en dan niet alleen
Edward en Daniel, maar in het bijzonder ook
keeperstrainer Attie Barink. Hij heeft mij erg veel
kunnen leren over het keepersvak.

Wat is jouw leukste blauwwitte herinnering?
Dat is een hele makkelijke, namelijk kampioen
worden met het team in het seizoen van
2017/2018. Ik weet nog goed hoe Remco Hulleman
in een van de laatste wedstrijden uit bij Victoria
Boys in blessuretijd de winnende maakte, wat een
goal. Dat moment zal mij zeker nog lang bijblijven.
Het kampioensfeest daarna ook trouwens!
Welke wedstrijd zit in je geheugen gebrand en
waarom?
Voor mij waren de derby’s tegen KCVO altijd
speciaal. De strijd in die wedstrijden zelf, veel
publiek en de beleving rond die wedstrijden vond ik
altijd erg bijzonder. Ik denk dat je rond dit soort
wedstrijden de verbondenheid van alle leden
binnen de club goed zag, dat was ontzettend mooi.
Hoe heb je jouw voetbalcarrière na S.V. Vaassen
vervolgt?
In mijn laatste jaar bij S.V. Vaassen merkte ik dat ik
benieuwd was naar wat mijn plafond in het
amateurvoetbal is. Ik wilde meer leren over het
spelletje. Momenteel ben ik bezig met mijn tweede
seizoen bij ROHDA Raalte, een club met een grote
naam waar ik mij nu als keeper verder kan
ontwikkelen.
Heb je nog een bericht aan de leden of een
specifiek lid?
Bedankt voor de vele mooie jaren waarin ik het
Vaassense doel mocht verdedigen. Wees trots op
de mooie club en gemeenschap waar S.V. Vaassen
voor staat!

Wist u datjes,
van de lente
Er ruim 30 vrijwilligers hebben geholpen op de doe dag.
Je oud-ijzer kunt inleveren bij de voetbal.
Er in samenwerking met Veluwse streekproducten een
mooie, win-win verkoopactie op touw is gezet.
Daarbij vooral de SV Vaassen kruidenbitter erg geliefd was.
Er een club fanatieke SV Vaassen carnavalgangers toch nog
een carnavalsfeestje hebben georganiseerd?
Dat zelfs Wanua verkleed was.
We een echt prins binnen onze club hebben…Prins Dex de
eerste!
Het eerste SV Vaassen Glow in the dark toernooi een groot
succes was!
Dat er na het Glow in the dark toernooi 45 minuten is gezocht
naar Wanua's autosleutel.
En dat deze in de autodeur zat.
Benno Voorhorst tijdens de eerste dartwedstrijd van D.V.
Vaassen gelijk een 180 score kon noteren.
Er de volgende wedstrijd weer 3 maal 180 werd gegooid.
SV Vaassen 3 een nieuw teamlied heeft. Luister maar eens
op YouTube naar: Enge buren - Peru.
SV Vaassen 2 voor het nieuwe seizoen een nieuwe trainer
zoekt!
Je oud-papier kunt inleveren bij de rode container achter het
clubhuis.
Dat keeper Denny Mulder een weekendje wegging en als
vervanger zijn broer Ronald had geregeld.
Dat Ronald gelijk de nul wist te houden en Denny voorlopig
mag aansluiten bij 35+! Geintje van de redactie ;)

Heb jij een leuk 'Wist u datje' om te delen?
Stuur het via spits@svvaassen.nl naar de
redactie!
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Nieuwe Blauwwitte!
Ik ben Pim Groothedde en ben 12 jaar. Ik zit in groep 8 van
de Violier. Ik woon met papa, mama en mijn grote broer
Rens in Vaassen. Mijn lievelingsdier is mijn hond Loesje en
olifanten. Het liefste eet ik de burgers van mijn vader.
Mijn hobby’s zijn gamen en freerunning, maar sinds
afgelopen zomer ben ik van freerunning naar voetbal
overgestapt. Ik ben door mijn klasgenoten Senna, Noud,
Jayden en Merle bij SV Vaasen gekomen. Ik ben dus pas
sinds afgelopen september lid van SV Vaassen. Vorig
seizoen ben ik ook gelijk kampioen geworden met mijn
team. Dat was super cool! Ik speel nu bij de JO13, rechts
achter in de verdediging. Mijn trainers zijn Jacco en Tim.
Mijn favoriete club is Ajax. Dat komt door Thijs, een vriend
van onze familie, die een paar jaar geleden op 15-jarige
leeftijd is overleden aan een Metabole ziekte. Hij was een
groot fan van Ajax.
Ik vind het heel erg leuk bij de club en de trainers en
kinderen in mijn team zijn erg aardig.
SV Vaassen is een goede club, een aanrader!

Uit de oude doos

Onze mooie club bestaat meer dan 100 jaar. Dat heeft in de loop van de
jaren mooie team- en actiefoto's opgeleverd. De redactie probeert zoveel
mogelijk van deze foto's te verzamelen en te vertonen. Heb jij een
historische S.V. Vaassen foto? Mail deze dan naar spits@svvaassen.nl

"100
jaar
100 jaar
S.V. S.V.
Vaassen
Vaassen"
1ste Tijdvak 1920-1945

In 4 tijdvakken neemt de redactie jullie in grote lijnen mee in de historie van onze club van 1920 t/m
2020. Samen gaan we terug naar de 'goede oude tijd'. Uiteindelijk zal de redactie een jubileumboek
maken. Daarin komen deze verhalen, in dezelfde 4 tijdvakken, maar met veel meer verdieping en
veel meer foto's.
Tijdvak 1) 1920-1945
In het begin voetbalden er verschillende clubjes in Vaassen. Dit waren Sparta, Victoria en Unitas. In de
krant wordt dan vermeld: “Op een kleine plaats is een flinke club verre te verkiezen boven een paar
kleineren!" De oprichtingsvergadering vond op 12 juni 1920 plaats en de naam werd Germania. Op 23 juni
1920 werd het terrein feestelijk geopend. Dit lag aan de Cannenburgherweg.
Toen er in 1922 door een fusie van drie voetbalbonden de GVB ontstond, moest er een nieuwe naam
worden bedacht. Germania bestond al en zo werd bedacht om de naam “De Veluwe” te gaan voeren.
In het jaar 1924 verhuisde de vereniging voor de eerste keer naar De Koekoek. Daar werd gevoetbald tot
1929 want toen moest Zwart-Rood, een vereniging met veel Duitse gastarbeiders die bij de Aluminium
Industrie (AIV) werkten, hier voetballen. Wij vertrokken naar de Apeldoornseweg bij de boerderij ’t
Groenevelt (tegenover de Haere).
Gelukkig gingen de twee clubs in 1931 samen en werd er verder gevoetbald onder de naam Vaasser Boys.
Kartrekker bij deze samenvoeging was dhr. A.E. Messner. Afkomstig uit Duitsland vond hij werk bij de AIV.
Hij zat in het bestuur van Zwart-Rood, maar voetbalde bij De Veluwe. Messner heeft zich jarenlang,
bestuurlijk, ingezet voor S.V. Vaassen. De samensmelting van beide clubs leidde in 1933 tot de promotie
naar de grote bond de KNVB. In die tijd werd er gespeeld op een veld aan de Hertenkampseweg.
Tijdens de volgende jaren bleef onze vereniging in de 4e klas KNVB voetballen en gingen we in 1938 weer
naar de Koekoek. Daar kreeg Vaasser Boys de beschikking over een tweede veld met een sintelbaan.
In de oorlogsjaren werd op 7 april 1941 de Sport Vereniging Vaassen een feit. De club kleuren waren
blauw-wit en naast voetbal werd er ook getennist, gekorfbald en gewandeld. (De Olijke Tippelaars werden
ook onderdeel van de SV Vaassen).
In 1943 en 1944 werd Vaassen 1 kampioen maar door een bijzondere promotieregeling werd het elftal
uitgeschakeld door Wijhe en was er geen promotie naar de 3e klasse. Volgende keer het verhaal van
1945 tot en met 1970.

Oprichtingselftal 1920
vlnr. staand: Woning Sr., H.J. Visser, H. Karrenbelt, N.N,
B. Langendonk, H. Langendonk, G Tenkink & M. Bosch.
vlnr. knielend: B. Jacobs, B. Woning, G. Kamphuis & D.
Karrenbelt. vlnr. liggend: T. Hulleman & P. Broeders.
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"Slotwoord
hoofdredacteur"
Marco Bijsterbosch

Hallo vrienden en vriendinnen van S.V. Vaassen,
Dit is alweer het einde van de eerste editie van de vernieuwde SPITS!. Geweldig dat we
ons clubblad een nieuw leven in blazen. Er gebeuren een hoop mooie dingen binnen
onze vereniging! En dit is er één van!
Als jeugdlid vond ik het altijd fantastisch om stukken over mijn eigen voetbalclub te
lezen. Clubblaadjes , wedstrijdboekjes, ik zat er altijd met mijn neus in. Mijn vroegere
jeugdtrainer Marcel van Ommen verzamelde altijd durende het seizoen alle statistieken
en feitjes van ons seizoen en bundelde dit voor ons. Deze naslagwerken heb ik meer
dan 25 jaar later nog steeds in mijn boekenkast staan. Ik ben dan ook van mening dat
een voetbalvereniging een eigen clubblad hoort te hebben. Het is dan ook fantastisch
dat we met een mooie club vrijwilligers de eerste editie van de vernieuwde SPITS! aan
jullie kunnen presenteren. Er gebeuren een hoop mooie dingen binnen onze vereniging
waar we trots op mogen zijn!
Als redactie proberen we diverse onderwerpen aan het bod te laten komen om zo goed
in verbinding te blijven met elkaar en een goed beeld te geven wat er allemaal binnen
de club afspeelt. Tips en aanvullingen zijn altijd welkom! Laten we er samen een succes
van maken! Leve de club!

Draag
bij aan
de Spits!

Heb jij foto's uit de oude doos of
van het heden? Leuke nieuwtjes?
Of een mooi verhaal van vroeger?
Stuur gerust een appje naar
Marco! Of mail de redactie via
spits@svvaassen.nl
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