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Is  het  c lubblad van Sportverenging Vaassen .
Het  b lad wordt  ieder astronomisch seizoen
ui tgebracht .  D i t  betekent  dat  er 4 edi t ies per
jaar z i jn :  lente ,  zomer,  herfst  en winter .  Het
bevat b lauwwit  leesvoer voor de derde hel f t
afkomst ig  van onze leden,  vr i jwi l l igers en
sponsoren.  

De redact ie wenst  u veel  leesplez ier !

Spits!

succes
verzekerd
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Het eerste elftal van onze vereniging mag dan wel gedegradeerd zijn naar de 4e
Klasse, wanhopen doet het nieuwe bestuur niet. Integendeel zelfs, want met het
doorstromen van een aantal jonge talenten kan er weer gebouwd worden aan een
nieuwe kern.

Na de degradatie naar de 4e Klasse namen Erik Hagen, Wouter van Lent en Alex
Sangers afscheid van de hoofdmacht. Hierbij willen we graag even stilstaan, want er
wordt ruim 30 jaar aan ervaring in het selectievoetbal ingeleverd. Wij zijn de heren
ontzettend dankbaar voor hun inzet gedurende jaren! Daarbij wensen we ze velen
successen met het tweede elftal toe!

Dit jaar opent ook weer nieuwe deuren. In dit geval de doorstroom van Vaassense
jongens die het overgebleven blauwwitte bloed moet versterken. De talenten die
doorkomen zijn: Sven van Triest, Jermo Islek, Nesta de Torbal, Leon Dekic, Nick
Brinkman, Koen Jasper, Wesley Kloezeman en Dani Rorije. Laatstgenoemde maakt de
overstap vanaf EZC, de rest van de heren stroomt door vanuit het tweede elftal. 

Deze heren zullen samen met de sterkhouders die blijven de nieuwe blauwwitte kern
van Vaassen 1 gaan vormen. Daarbij wordt de selectie aangesterkt door een aantal
jonge talenten uit de regio die zich hebben gemeld bij hoofdtrainer Fethi Özerdogan.
Deze talenten worden komende weken op de verenigingskanalen voorgesteld.

Met de doorstroom versterken we het DNA van onze vereniging binnen het
vlaggenschip. Iets dat voor de uitstraling alleen maar positief kan uitpakken. Daarbij
vinden wij de 4e klasse een prima niveau om je als  jonge ploeg te ontwikkelen. We
verwachten komend seizoen veel wil om voor elkaar te vechten en kijken daarom met
veel enthousiasme uit naar komend seizoen.

Met vriendelijke groet,

Remon Schurink, Bestuurslid Voetbalzaken
Namens het voltallige bestuur van S.V. Vaassen

Bestuurslid Voetbalzaken Remon Schurink
Namens het voltallige bestuur
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"Ondanks degradatie niet
in paniek"



Club van 100

Met dank aan de Club van 100
waren er deze lente wederom
twee giganten uit de voetballerij
bij onze vereniging op bezoek,
namelijk Sjaak Swart en Henk
Fraser. Samen met Eddy van der
Ley zorgden ze voor hilariteit bij
het Club van 100 Sportcafé.
Eddy ondervroeg de heren
zorgvuldig en de veelal
komische antwoorden en
opmerkingen kregen de kantine,
gevuld met ruim 120 bezoekers,
meermaals aan het lachen. 

De all-time topscorer van de
klassieker, Sjaak Swart,
hedendaags 83 jaren jong,
vertelde enkele leuke,
nostalgisch anekdotes van zijn
glorietijden met Ajax samen met
o.a. Johan Cruyff en Piet Keizer
"𝑯𝒆𝒕 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅𝒂𝒓𝒊𝒔𝒄𝒉𝒆 𝒂𝒂𝒏𝒗𝒂𝒍𝒔𝒕𝒓𝒊𝒐".
Ludiek werd het toen hij
biechtte ooit perongeluk Rinus
Michels "𝒌𝒍𝒆𝒊𝒏𝒆 𝒌𝒊𝒑𝒑𝒆𝒏𝒏𝒆𝒖𝒌𝒆𝒓" te
hebben genoemd. 

"Sportcafé met
Sjaak Swart &
Henk Fraser
een grandioos
succes"
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Luc, verenigingssupporter met blauwwit bloed, op de foto
met Sjaak Swart en Henk Fraser bij het Club van 100
Sportcafé.



6 | SPITS! | S.V. VAASSEN

Henk Fraser vertelde over zijn recent
afgelopen periode als coach van Sparta
Rotterdam en samenwerking met Louis van
Gaal bij Oranje. De ooit keiharde verdediger
blikte ook terug op zijn tijd bij Feyenoord.
Waar hij ooit als keiharde centrale
verdediger speelde o.a. met de
legendarische Van Hanegem, "𝑫𝒆 𝑲𝒓𝒐𝒎𝒎𝒆".
Tevens was hij zeer openhartig over een
destijds uit de hand gelopen grap, met
bivakmutsen en honkbalknuppels, waar
politie bij kwam kijken. 

Naast de sprekers werd er een verloting en
een quiz gehouden. Hierbij waren de
prijzen: een fiets gesponsord door
Huernink Vaassen, een gesigneerde Derby
Star voetbal, een gesigneerd voetbalboek
en als kers op de taart een gesigneerd
Sjaak Swart Ajax-shirt. 

Het aantrekken van 𝑴𝒊𝒔𝒕𝒆𝒓 𝑨𝒋𝒂𝒙 & 𝑲𝒖𝒏𝒈 𝑭𝒖
𝑭𝒓𝒂𝒔𝒆𝒓 maakte het Sportcafé tot een groot
succes. Uiteraard gaat alle dank hiervoor
uit naar bestuur en de vrijwilligers van de
Club van 100.

Wouter van Lent kreeg het voor elkaar zijn
Ajax-shirt te laten signeren door Mister
Ajax hemzelf.

Ook het bestuur greep hun kans en ging
met de heren op de foto. 

De prijswinnaars van de verloting op de
foto met Sjaak en Henk.

Steun de Club van 100

Jaarlijks haalt de Club van 100 bij het Sportcafé een
tweetal sprekers uit de voetballerij naar S.V. Vaassen. Dit

is enkel mogelijk met steun van haar leden, donateurs
en sponsoren. Steunt u dit initiatief? Word dan lid van de

Club van 100 via svvaassen.nl/clubvan100



Het blauwwitte hart van 
Richard Beekman

Richard, stel jezelf kort even voor 
Ik ben Richard Beekman, 46 jaar. Ik woon samen al mijn hele leven in Vaassen, nu samen met mijn vrouw
en tweeling Wessel en Marit. Ik werk als Technisch adviseur bij Hamer B.V in Apeldoorn. In mijn vrije tijd
ben ik in het weekend dus veel op de SV Vaassen velden te vinden, speel ik gitaar en verzamel
stripboeken. 

Hoe lang ben je al vrijwilliger van SV Vaassen en hoe ben je hier terecht gekomen?
Ik ben ongeveer 3 jaar scheidsrechter bij de club. Onze kinderen voetbalden toen nog bij SV Vaassen, er
was op een gegeven moment een scheidsrechter te kort en ze hebben mij toen gevraagd of ik
wedstrijden wilde fluiten. 

Wat is jouw rol als vrijwilliger bij SV Vaassen?
Ik ben scheidsrechter voor de jeugd op de zaterdag en voor volwassenen op de zondag. Ik fluit vaak het
3e elftal of het 35+ team. 

Wat maakt vrijwilliger zijn bij SV Vaassen zo leuk?
Als vrijwilliger maakt het leuk dat ik een bijdrage kan leveren aan de vereniging en spelers. Daarnaast ik
het een mooi voordeel dat ik dan zelf ook sportief bezig ben. 

Wat is je leukste /mooiste herinnering bij SV Vaassen?
Voornamelijk vind ik het plezier wat onze kinderen hebben gehad in het spelen bij SV Vaassen.

Wat wil je nog kwijt aan de leden van SV Vaassen? 
Ik vind in het algemeen de gehele omgang met de vrijwilligers en spelers goed. Er is altijd een blijk van
waardering! (ondanks dat het soms wel eens kraakt op het veld 😊)

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. Binnen onze vereniging is er een club mensen die elke week
bereid is om de voetbalschoenen aan te doen en er voor te zorgen dat de
wedstrijd in goede banen wordt geleid. We introduceren een
scheidsrechter die zowel de zaterdag als de zondag op onze velden te
zien is, iets waar we als club heel blij mee zijn. Ditmaal spraken we met
Richard Beekman.

Richard Beekman in actie als scheidsrechter bij de wedstrijd van de JO14-1 tegen Go Ahead Eagles JO13-1. 



Uitgevlogen Blauwwitten

Hoi Stephan, hoe gaat het met je? Zit je nog
steeds in de voetballerij?

Het gaat prima met mij! Ik ben nog steeds actief in
de voetballerij. Nadat ik gestopt ben met
voetballen ben ik, hoe verrassend, in het
trainersvak gegaan. Ik ben al bij de nodige clubs
werkzaam geweest namelijk Heerde, WSV,
Albatros, Orderbos, EZC, Oeke, Voorst en sinds een
jaar bij Eefde. Vorig jaar hebben we nog een
oefenwedstrijd tegen SV Vaassen gespeeld. Mooi
om weer bekende gezichten op het Sportpark de
Kouwenaar te zien. 

In welke seizoenen kwam je voor S.V. Vaassen
uit en bij welke elftallen?

Vanaf 1997 t/m 2005 heb ik bij Vaassen gespeeld
in het 1e elftal. Ik speelde vaak Laatste
man/verdedigende middenvelder. 

Wat motiveerde je destijds om bij S.V. Vaassen
te spelen? Ging je meer voor prestaties of
gezelschap?

Via Harry de Weerd ben ik destijds naar SV
Vaassen gegaan. Een combinatie van sportieve
ambities + de gezelligheid welke er al was bij de
club. Mijn beste maatje Dimitri Papare speelde
reeds in het 1ste elftal en mijn vader was er trainer.
Een mooie gelegenheid om de overstap vanaf
AGOVV te maken. Tevens had de club nadrukkelijk
de wens uitgesproken om hogerop te willen
voetballen en werd dat ook goed gefaciliteerd om
zodoende de voorwaardes te creëren om dat ook
te bewerkstelligen. Een mooie combinatie.

Over welke voetbalkwaliteiten beschik(te) jijzelf
en paste deze goed bij het Vaassense
voetbalspel? 

Ik was niet de man van de mooie acties en
doelpunten. Daar waren anderen veel beter in. Als
defensief ingestelde speler kon ik toch van waarde
zijn.

Ik schuwde over het algemeen de duels niet, ging
voorop in de strijd, coachte veel en probeerde het
evenwicht in het team te bewaken. Een type Jan
Wouters / Nigel de Jong werd wel eens gezegd.
Over het algemeen heeft een team daar wel
behoefte aan en het paste ook goed bij Vaassen.

Voor wie binnen S.V. Vaassen had jij de
grootste bewondering en waarom?

Dat zijn er veel en zonder anderen te kort te doen
zal ik er een aantal benoemen. Uiteraard de vaste
kern die altijd aan de bar zaten. De oude garde die
altijd voor in de kantine bij de ingang zaten na een
wedstrijd. De vrijwilligers achter de bar, Jos de
terreinmeester en Marcel de Wilde natuurlijk.
Toch wil ik ook de veel te jong overleden Harry de
Weerd noemen, hij was in mijn ogen de
grondlegger van de successen die we behaald
hebben met een mix van eigen jongens en
jongens van buitenaf. Hij zorgde voor een goede
sfeer en beleving rondom het team.

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 Stephan Panman. 
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Heb je nog vriendschappen overgehouden aan
je tijd bij SV Vaasen?
 
Jazeker! Arjan Kers uiteraard! Die broodvoetballer
uit Heerde😉, Derk de Vries, Johny Liefers, Marcel
de Wilde, etc. etc. etc. Ik heb veel goede
connecties aan de tijd in Vaassen overgehouden.
Helaas spreek je niet iedereen even vaak, maar als
je elkaar tegenkomt is het altijd weer dollen over
de tijd bij Vaassen. Een paar jaar terug hebben we
met ons oude team onder begeleiding van Peter
Wesselink nog mee gedaan met de SV Vaassen
voetbalkwis. Super leuk om iedereen weer bij
elkaar te zien. 

Wat is jouw leukste blauwwitte herinnering?

Pfffff, teveel om op te noemen. De
trainingskampen in Delden en in de kantine,
kampioenswedstrijden, Sinterklaasfeest met de
club van 100 (Dimitri Papare als Sinterklaas en ik
als zwarte Piet verkleed) wedstrijden tegen
Feyenoord en Ajax, etentjes na de wedstrijden, het
dollen met Benny en Herman de Wilde op
donderdagavond, kaarten tot diep in de nacht. Zo
terugblikkend heb ik een geweldige tijd gehad.
 
Welke wedstrijd zit in je geheugen gebrand en
waarom?

Dit zijn er meerdere. Ik kan er niet 1 specifiek
kiezen. Ik denk dat de meeste Vaasenaren zich
deze wedstrijden ook nog wel zullen herinneren. 

Ik heb een fantastische tijd gehad bij SV
Vaassen en wens jullie al het geluk in de
toekomst! 

SV Vaassen - V&K. Uitslag 8-0. Kampioenswedstijd.
SV Vaassen - KCVO. Uitslag 1-1.  Na staking moesten we 3
minuten inhalen. We stonden 1-0 achter en wisten binnen
die minuten nog 1-1 (en bijna 1-2) te maken.
SV Vaassen - WSV.  Uitslag 4-1. Kampioenswedstrijd bij
Columbia voor 5000 toeschouwers.
SV Vaassen - Albatross. Uitslag 2-0. Kampioenswedstrijd.
SV Vaassen - Ajax. Uitslag zijn we vergeten. Met 7.000
toeschouwers.
SV Vaassen - Feyenoord.



De dames 35+ kampioen zijn geworden?
Er daarna vele wijntjes zijn geschonken in de kantine.
Benno Voorhorst heeft aangegeven ook volgend seizoen
trainer te zijn van dit kampioensteam.
Hoofdtrainer Fethi de staf en spelersraad heeft
meegenomen naar de musical Nr 14 over Johan Cruijff
De Jo11-2 over het gehele seizoen een penalty competitie
heeft gehouden tijdens de trainingen. Met dank aan Gerben
en Wanua.
Mayson Sinay kampioen is geworden, Ties Rodijk 2e en Jael
Hardenberg 3e.
·Het 35+team ploeggenoten zoeken die een balletje willen
trappen. 
Je kunt je aanmelden bij dit gezellige team via
www.svvaassen.nl of interesse melden via
contact@svvaassen.nl
Je bij dit team je eigen privé DJ hebt? Namelijk de Tornado
Drive in Show van Remon Foks!
Het 2e elftal afscheid heeft genomen van trainer Desmond
Meijer, maar...
Desmond weer de voetbalschoenen gaat aandoen op zondag
ochtend en er harde onderhandelingen worden gevoerd of hij
aansluit bij het 3e of het 35+ team.
Edward Fenebeumer de nieuwe trainer is van SV Vaassen 2
Hij Erik Hagen, Wouter van Lent en Alex Sangers als nieuwe
aanwinsten mag verwelkomen.
Deze 3 toppers na jarenlang onze club vertegenwoordigd in
het eerste elftal dus een stapje terug doen. Namens de
redactie: Toppers bedankt!
De JO14-1 een oefenwedstrijd heeft gespeeld tegen Go
Ahead Eagels 013.
Han Balk werkelijk fantastische foto’s heeft gemaakt van dit
spektakel stuk.
Annet Hagen en Maurice Boeve kampioen zijn geworden bij
het SV Vaassen darttoernooi. 
·SV Vaassen lid Jille de Vries vrijwilliger van de maand is
geworden in de gemeente Epe.

Wist u datjes,

van de zomer
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http://www.svvaassen.nl/


Mister Ajax Sjaak Swart nog wist dat er een cavia uit Vaassen
naar hem is vernoemd vroeger tijdens de Avro wie-kent-kwis.
Henk Fraser vindt dat we een prachtige accommodatie
hebben.
Wesley Kloezeman eindelijk op de fiets naar de trainingen
kan komen.
SV Vaassen 3 na de winterstop een ongekende reeks heeft
neergezet.
In januari stond de teller op 8 punten, aan de einde van de rit
zijn dit er 36 geworden.
Ze het voorstel bij de KNVB hebben ingediend om in vervolg
in februari de competitie te starten.
Edwin Rodijk zijn trainingspak weer aantrekt en vanaf
volgend seizoen onderdeel uitmaakt van de trainingsstaf van
de JO14.
De JO9 een beker won tijdens het toernooi bij Apeldoornse
Boys, maar hier zelf niets van wist.
Tim Koman deze beker namens de JO9 in ontvangst heeft
genomen.
In de vorige SPITS vermelde Remon Schurink dat hij in maart
zijn eerste kindje verwachte, ondertussen is Feline geboren!
Remon van harte!
Er dit jaar weer een SV Vaassen voetbalkwis aankomt! 

Heb jij een leuk 'Wist u datje' om te delen? 

Stuur het via spits@svvaassen.nl naar de

redactie!
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Het ontstaan van Dartvereniging Vaassen
De Dartvereniging Vaassen is ontstaan, doordat wij uit ons oude
verenigingsgebouw moesten. Het gebouw bij handbalvereniging
CVO en korfbalvereniging Regio 72. Daardoor moesten wij op zoek
naar een nieuwe locatie. Gelukkig wist ik dat de familie Vosselman
voor ons al eens een balletje op had gegooid bij SV Vaassen. Voor
ons om daar te gaan darten. 

Toevallig liep ik kort na het nieuws dat wij op zoek moesten naar
een andere locatie, Marcel Tieman tegen het lijf. Ik hoefde het
balletje alleen maar in te koppen. Direct daarna zijn we met z'n allen
van start gegaan. Alle darters hebben toen vrijwillig een bijdrage in
de pot gedaan en met behulp van sponsoring en een aantal handige
handjes, is het geworden wat het nu is. De dartvereniging heeft nu
zeven banen. Waarvan vijf voor de competitie bedoeld.

Over de vereniging nu
D.V. Vaassen heeft op dit moment twee teams ingeschreven staan
in een dartcompetitie. Het 1ste team heeft 6 leden en het 2de team
heeft er 8. Iedere vrijdagavond spelen we thuiswedstrijden en op de
donderdagavond, de clubavond van S.V. Vaassen, wordt er ook
recreatief gegooid. Vaak ook met 10 tot 12 personen. Daar zitten
dan ook leden van S.V. Vaassen bij. Overigens gaat de
samenwerking met S.V. Vaassen goed. Er is altijd overleg, zoals
bijvoorbeeld overleg over de barbezetting of over de
beschikbaarheid van de ruimte. 

Echter, één ding moeten we gezamenlijk nog gaan invullen.
Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom, maar het hele verhaal
"lid worden" zit nog in de pen. Je kunt namelijk wel lid worden van
D.V. Vaassen, maar alleen als lid van de dartbond en dan speel je
gelijk mee in de dartcompetitie. Sommigen willen dat niet, maar
willen wel lid zijn van D.V. Vaassen. 

Dartvereniging Vaassen

Voorzitter Johan Bosch, geboren en getogen te Vaassen 19-03-1973,
over...

Dillema's met Johan
Biertje of fris? Biertje
Patat of Pizza? Patat
Camping of luxe hotel? Camping
Darten of voetbal? Fiftyfifty 50/50! 
NL-elftal of Micheal van Gerwen wereldkampioen? Het NL-elftal
180 score of een mooie finish? Een mooie finish



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
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Collage "Een zaterdag in beeld"
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DG&L
"Lokale ondernemer met gevoel
voor humor" 

Nieuwe sponsor

Sinds kort pronkt er 8 meter nieuw
reclamebord langs het hoofdveld van S.V.
Vaassen. Remko van der Haar, de lokale
ondernemer achter DG&L, komt met
regelmatig kijken bij het derde elftal. Hij
heeft sinds oktober de deuren van de
winkel aan de Dorpsstraat geopend en
besloot kort daarna te gaan sponsoren
in de vorm van reclamebording. Nu
pronkt de naam ‘Dining, Giving & Living’
riant langs de duc-out. Met daarbij een
leuke spreekwoordelijke knipoog naar de
wisselspelers!

DG&L support S.V. Vaassen en wij DG&L.
Neem een kijkje aan de dorpsstraat 82
of kijk op www.dininggivingliving.nl

https://www.dininggivingliving.nl/


Ben Meuleman werd in de jaarvergadering van 2008 verkozen tot voorzitter van onze
vereniging. Hij nam de voorzittershamer van Johan Vunderink over, die gedurende een periode
van dertien jaar voorzitter was. Met 14 jaar voorzitterschap heeft Ben zijn voorganger
overtroffen. Gedurende zijn voorzitterschap heeft de vereniging zware tijden gekend en
overwonnen. Per maart 2022 overhandigde hij de verenging in gezonde staat aan Marcel
Tiemann. Hieronder en op de volgende pagina een aantal (historische) beelden van Ben in actie
als voorzitter. 

Ben bedankt voor 14 jaar
Voorzitterschap!

Ben Meuleman Voorzitter van S.V. Vaassen van 2008 tot 2022



Voorzitters door

de jaren heen

1920, W. Schouten
(oprichtingsbestuur)
1920-1928, D. Peters
1928-1931, W. Mulder
1931-1937 , L.A. Jacobs
1937-1940, A.E. Messner
1940-1950, J. van Achtenberg
1950-1968, A.E. Messner
1968-1970, H.J. Juntler
1970-1975, A.E. Messner
1975-1979, J. Ruiter
1979-1980, J. Kuiper
(waarnemend)
1980-1988, D.H. Bosch
1988-1991, J.H. Hansink
1991-1996 D.H. Bosch
1996-2008, J. Vunderink
2008-2022, B.A. Meuleman
2022-heden, M. Tiemann

"Laatste kunstje

als voorzitter"

Tijdens de algemene ledenvergadering
in maart 2022, slechts luttele seconden
voor Ben de voorzittershamer
overhandigt aan Marcel, presenteert hij
zijn "laatste kunstje". Een prachtige
gevelbekleding voor ons clubhuis,
hieronder uitgebeeld in een door
Brummel Projectinrichters B.V. gemaakt
sfeerbeeld. De gevelbekleding wordt
gedaan met speciale Duropal-platen.
Deze verjongen het aanblik, iets wat de
uitstraling van ons clubhuis zeker ten
goede komt. Daarbij wordt het S.V.
Vaassen logo, welke nu nog wordt
gemist, straks tweemaal groot op de
gevel vertoond. Ben ontzettend
bedankt voor de jaren inzet als
voorzitter en het prachtige cadeau
aan de vereniging! Lange Leve de Club!



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 2 - 1945-1970.

In de periode vlak na de oorlog werd er eerst gepromoveerd naar de 3e klas maar in het voetbaljaar
1948-1949 weer gedegradeerd naar de 4e klas. In die tijd was Arie Sint Nicolaas al tien jaar trainer van
onze selectie. In de jaren 50 werd het rustig rond de vereniging. Vooral op bestuurlijk terrein. Een
markante ontwikkeling was de groei van de jeugdelftallen. Van 3 in 1951 naar 8 in 1960 (resultaat
naoorlogse geboortegolf?). Ook deed een nieuw verschijnsel zijn intrede: het veteranen elftal. Zij
speelden nog in het oude tenue (rood-wit shirt en zwarte broek). De grote man hierachter was Leendert
Meijland.

In het seizoen 1951-1952 werd promotie afgedwongen naar de derde klas. Tijdens twee
beslissingswedstrijden tegen Columbia, met zo’n 5000 toeschouwers langs de lijn, werd er gewonnen.
Thuis met 4-3 en uit met 2-1. Ook het tweede elftal deed van zich spreken. Zij werden in het seizoen
1956-1957 kampioen en bleven tot 1975 onafgebroken in de reserve 2e klas van de KNVB.

In 1960 werd het 40-jarig bestaan van de club gevierd. In dat seizoen lukte het om naar de tweede klas te
promoveren (1e ) en het jaar erop kwam Vaassen bijna in de 1e klas terecht. De laatste wedstrijd werd
helaas met 3-1 van Vosta verloren waar een gelijkspel genoeg was geweest voor het kampioenschap.
In de zestiger jaren werd onder “bouwvoorzitterschap” van de heer Messner de basis gelegd voor de
accommodatie waarover we thans op “De Kouwenaar” beschikken.

In 1970 werd het 50-jarig bestaan gevierd en werd de Sport Vereniging Vaassen weer ontbonden. Iedere
afdeling ging vanaf dat moment zelfstandig verder. Ook werd er een damesafdeling opgericht. Daarover
de volgende keer meer.

100 jaar S.V. Vaassen"100 jaar S.V.
Vaassen"
2de Tijdvak 1945-1970

Het bestuur 1960
Vlnr. staand: Marten IJzerman, Ap
Karrenbelt, Gert-Jan Prins, Peter van
Houttum en Frits Ruiter. Vlnr. zittend: Hein
Brummel, Piet Schreurs, Dolf Messner en
Marinus Boeve.
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Bereiken 2e Klasse 1960-61
Blijdschap straalt van de spelers en
supporters af. In het seizoen hierna
bereikte het elftal zelfs de 1ste Klasse. De
hoogste klassering van S.V. Vaassen ooit.



Hallo vrienden en vriendinnen van S.V. Vaassen,

Feedback en verbetering
Dit was alweer de 2de editie van de vernieuwde SPITS! De redactie heeft leuke
complimentjes ontvangen over de 1ste editie, een teken dat we goed van start zijn
gegaan. In de Herfsteditie zullen we ook een activiteitenkalender toevoegen, dit is één
van de tips die we hebben ontvangen, waarvoor dank! 

Zomeractie! Win een S.V. Vaassen rugtas
Het seizoen zit er alweer op en de zomervakantie zit er aan te komen. Op Instagram zag
ik een foto voorbijkomen van Mats Thomassen (speler 1e elftal) die momenteel
rondtrekt in Australië. Op de foto had hij een SV Vaassen shirt aan. Als redactie vonden
we het een geweldig om te zien dat SV Vaassen aan de andere kant van de wereld en
op sociale media wordt gepromoot! Vandaar leek het de redactie een leuk idee om een
SV Vaassen Zomeractie te houden. Deze gaat als volgt:
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Maak een mooie, ludieke, grappige
vakantiefoto met jou S.V. Vaassen tenue,
sjaal, vlag, enzovoort op je
vakantiebestemming, een festival of
misschien gewoon in je achtertuin!

Stuur deze naar de redactie via mail
spits@svvaassen.nl of app 06-22216703.
Graag horen wij of we de foto mogen
delen met oog op de volgende Spits!

Maak kans op een gave S.V. Vaassen
rugzak met jouw initialen!

Marco Bijsterbosch

Win een S.V.
Vaassen rugzak met
jouw initialen!
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Ik ga op reis en neem mee...

Doe mee en maak kans

a)

b)

c)


