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Tips, vragen, feedback?
Deel het met de redactie 
via spits@svvaassen.nl

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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Komende activiteiten 
28 oktober -  Voetbalmiddag jeugd

25 november -  S interklaas

17 december -  Kerstgala

29 december -  Ol iebol lentoernooi

30 & 31  december -  Ol iebol lenact ie met

Maikel  de Bakker aan huis

7 januari  -  Nieuwjaarsrecept ie 



Beste sportliefhebbers,

Het stookseizoen gaat beginnen en dat terwijl we in een ongekende situatie verkeren.
We hebben allemaal te maken extreme energieprijzen. Het is een heuse 'Energiecrisis'.
Ook de vereniging merkt het. Gas en Elektra is al jaren een top 3 kostenpost in de
begroting van S.V. Vaassen. Echter, stijgt deze komend jaar met stip naar nummer 1...!
 
Na het nieuws omtrent de verhoogde energietarieven hebben we als Bestuur direct
een aantal maatregelen genomen om het verbruik te verminderen. Op dit moment blijkt
dat de beste manier om de energiekosten onder controle te houden. Natuurlijk is het
verduurzamen van ons clubhuis ook aan bod gekomen, maar dit kost geld en tijd. De
situatie vandaag de dag vraagt om korte termijn acties die direct geld besparen en dat
komt neer op verbruik verminderen. Uiteraard kunnen we maatregelen nemen die het
verbruik reduceren tot 0, maar dit zou betekenen dat de kantine dicht moet en de
verlichting op het veld uit. Deze richting willen wij als Bestuur niet op.
 
Een alternatief voor besparen is extra inkomsten genereren. Eén van de mogelijkheden
hiervoor is het verhogen van de contributie. Het Bestuur heeft hier bewust niet voor
gekozen. Iedereen heeft te maken met stijgende maandlasten en we willen niet de
oorzaak zijn dat leden door de hoge maandlasten niet meer kunnen sporten.
 
Verbruik verminderen dus! Denk hierbij aan het voorkomen van opwarmen van de
warmwaterboiler als er niets te doen is op de club, het uitzetten van de verwarming, het
uitzetten van elektrische apparatuur, instellingen van de CV-ketel optimaliseren, etc.
Een greep van initiatieven die het bestuur onderzoekt en onderneemt, maar we zoeken
naar meer opties om verbruik te verminderen, zodat we de sport en de faciliteiten
kunnen blijven bieden voor ieder lid en bezoeker van ons sportpark. Vandaar willen we
iedereen vragen om hierin mee te denken. "Hoe kan S.V. Vaassen energie besparen?" 
En voor degene die douchen op de club... houd het kort!
 
Samen kunnen we heel wat bereiken maar het zijn en blijven spannende tijden. Ideeën
voor energiebesparing kunnen doorgegeven worden aan de leden van het Bestuur of
via bestuur@svvaassen.nl

Marcel Tiemann
Voorzitter Sportvereniging Vaassen
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"Van crisis
naar crisis"

mailto:Bestuur@svvaassen.nl
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Op 17 juni was het dan eindelijk
weer zover. Na een jaar geen
Slaapfestijn voor de jeugd was er
ook dit jaar lang twijfel of wel door
zou kunnen gaan. Gelukkig is er
laat in het voorjaar toch voor
gekozen om weer een gaaf
jeugdkamp neer te zetten. Het
Slaapfestijn was definitief terug!

Met dank aan de Slaapfestijn Commissie

"Terugblik
op het

Slaapfestijn"
En vele vrijwilligers!Een goede voorbereiding is het halve

werk
Op donderdagavond 16 juni wordt het veld
voor de kantine omgetoverd tot een heus
kampterrein. Hard werkende vrijwilligers
zetten 5 grote tenten op, welke de
vereniging dankbaar leende van Cavente.
Ook wordt het clubhuis stevig geboend.
De kleedkamers worden goed schoon
gemaakt en de businessruimte wordt
klaargemaakt voor de MiniFassy's. 

Dit alles voor de ruim 70 kinderen die worden verwacht. Gelukkig is de organisatie ook
ruim 20 vrijwilligers sterk. O.a. door de aanwezigheid van vrijwel alle trainers, leiders en
leden van de activiteitencommissie. Met zoveel begeleiding moet dit goed gaan komen!

Vrijdagavond (deel 1)
Vrijdag 17 juni rond 19:00 komt alle jeugd met hun ouders aan bij de voetbal. Ze gaan
naar de voor hun aangewezen slaapplek en pompen daar hun luchtbed op. Om 19:30 zit
iedereen in de kantine, jeugd en begeleiding samen, om even de huisregels met elkaar
door te nemen. Wat nieuw is dit jaar is de opsplitsing van de jeugd in verschillende
leeftijdsgroepen. Iets waarvoor is gekozen omdat het leeftijdsverschil nu toch wel
groter aan het worden is. De oudste groep gaat direct de velden op voor een door
Erwin verzorgde Voetbalkliniek. De jongste groep gaat in groepjes richting dorp op
Vossenjacht! Na op het dorp verschillende vossen... Lees verder op pagina 8.  
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Collage "Terugblik op het Slaapfestijn"
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Zaterdag 19 juni
Op zaterdag start de dag met ontbijt voor de hele groep. Alle teams zitten aan de tafels
en iedereen maakt zijn eigen ontbijtje klaar. Ondertussen zijn er mensen druk met het
opruimen van de tenten om de velden weer vrij te maken voor de activiteiten. Net als de
dag ervoor belooft het weer 30+ graden te worden. Daarom kan iedereen zich
gedurende het ontbijt melden in de rij bij de insmeerdames. De oudste jeugd maakt
ook direct een lunchpakket voor de middag en pakt spullen om naar het Klimbos te
gaan. Bewapend met een S.V. Vaassen pet gaat de hele groep op weg naar Apeldoorn.
Daar staat ze drie uur klimplezier te wachten. De jongste jeugd vertrekt naar de 't
Smallert in Emst, om daar lekker een paar uur te spelen en patatjes te eten. 

Met alle jeugd op pad is er voor een kleine groep dames alvast tijd om zoveel mogelijk
op te ruimen en het Sportpark weer klaar te maken voor de terugkomst van beide
groepen. Er wordt een groot landbouwzeil klaargelegd als zeepbaan en zoals altijd
staan de kannen ranja weer klaar! Met de leiders en jeugd weer terug op het Sportpark
wordt er flink gebruik gemaakt van de zeepbaan. Iedereen glijdt er, zo hard als kan of in
mooie poses, overheen. Ook wordt er nog Voethonkbal uitgezet met zeil als loopbanen
en waterbadjes als honken! Afsluitend eet iedereen zaterdagmiddag samen nog een
patatje. Waarna de kinderen één voor één door hun ouders worden opgehaald. Bij de
meeste jeugd is de fut er dan ook goed uit. Ze zullen zaterdagnacht vast goed hebben
geslapen!

Vrijdagavond (deel 2)
Vervolg van pagina 5... te hebben gevangen, keert de jongste groep terug. De oudste
groep is nog niet helemaal klaar, maar dat is geen reden nog niet te starten met de
disco in de kantine. Er wordt volop gedanst en natuurlijk is er voldoende chips en
ranja. Na het dansen is het voor de MiniFassy's toch echt tijd om naar bed te gaan.
Gelukkig is Berry er met een mooi verhaal voor het slapen gaan. De JO8, JO9 en J011
betreden ondertussen het hoofdveld om daar in de schemering te gaan lasergamen. 

De oudste jeugd verlaat zelfs het Sportpark, zij worden in teams gedropt op ongeveer 5
kilometer afstand met als missie hun weg terug te vinden. Het team dat het snelst
terug is, mag chips uitzoeken voor in de tent. Na het lasergamen wordt het ook voor de
jongere jeugd tijd om te gaan slapen en langzaam richting hun tent te gaan, maar hier
denken zij natuurlijk heel anders over. Tsja... 'het kijken hoe lang je het vol kunt houden'
hoort natuurlijk ook bij een kamp!         Ondertussen sprokkelt de oudste jeugd weer
terug het Sportpark op. Degene die nog energie over hebben, starten nog met
lasergamen, maar velen pakken een picknicktafel en gaan daarmee de tent in. Ook de
chips en de frisdrank verdwijnt daar. 
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"Voor veel van de begeleiders en van de oudste jeugd begon het alweer licht te
worden. Sommige jeugdspelers vielen in slaap toen het tijd was voor ontbijt..."

De Slaapfestijncommissie wil alle hulp voor dit knalfeest ontzettend bedanken! 



Roy Kuiper weer in Blauwwit heeft gevoetbald...
SV Vaassen 3 een werkelijk fantastische boottocht door
Hamburg heeft gemaakt!
De reddingsboeien er aan te pas kwamen
Laurens en Erwin liever aan de kade blijven staan
De kanaalboys Rik en Jan Willem als een geoliede machine
werkte in Hamburg
Marco moest roeien met de riem die hij had
Bij Tony na het zien van de bier rekening het lampje uit ging
De dames en het 3e elftal eindelijk naar de Q-music foute
party gaan
De dames al druk aan het overleggen zijn in de gezamenlijke
app welk outfit ze gaan kopen
Wouter van Lent begin 2023 voor het eerst vader gaat
worden?
Peter van Hunnik verborgen keeperstalenten heeft?
De redactie bij het horen van dit bericht dacht dat het 2e met
een dubbele lat had gespeeld
Lammert Schurink al ruim 10 jaar grensrechter bij het 2 e
elftal is!
De redactie vindt dat hij toch echt een keer WhatsApp moet
nemen
Jeremy Sahanaja inmiddels in Portugal woont?
Zijn droom om een eigen restaurant te starten hiermee
werkelijkheid is geworden. Jeremy veel succes!
De dames elke dinsdag trainen onder begeleiding van Benno
Ze van Benno iedere training buikspieroefeningen moeten
doen
Herma nog steeds een stopcontact mist in de kleedkamer
Ze komt dan ook met een kledingzak en beautycase op de
voetbal
Komende periodes zijn Terwolde , Oene en Verhouten de
tegenstanders
18 november spelen ze thuis! Kom allen kijken!
Er door voor de dames zelfs Mailibu en Safari is in de kantine
De wijn ook rijkelijk vloeit, op zaterdagochtend is dit te zien
aan de lege kratten

Wist u datjes, van de zomer

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

Stuur het via spits@svvaassen.nl naar de redactie!
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#Zomeractie

"Zomerkliekjes



Trainingskamp Lichtenvoorde 1e elftal
Aan het begin van het seizoen staat traditie getrouw een trainingskamp op het
programma. Zoals altijd in de laatste weekend van augustus. Sinds Fethi de
hoofdtrainer is, brengt het trainingskamp ons naar Lichtenvoorde. Hier staat ons naast
voetbal een hoop gezelligheid te wachten. Met vele leuke activiteiten op het
programma en uiteraard de oefenwedstrijd tegen het plaatselijke S.V. Longa'30.
 
Zaterdag 27 augustus 
Zaterdagmiddag verzamelde het team zich bij het clubhuis om gezamenlijk richting
hotel en restaurant ‘t Zwaantje te gaan. Met iedereen aanwezig vertrokken we die kant
op. Het was ongeveer een uurtje met de auto van Vaassen naar Lichtenvoorde dus het
was prima te doen. Bij aankomst werden onze kamers ingedeeld. Iedereen kreeg een
moment zijn spullen daar te leggen. Kort daarna begon de voorbereiding voor de
wedstrijd tegen S.V. Longa ‘30. Een vriendschappelijke wedstrijd die door de
hoofdtrainer geregeld was. S.V. Longa ‘30 speelde uitstekend en was voor ons een
maatje te groot. Zij spelen dan ook in de 4e Divisie. 

De verliespartij drukte de pret niet. We gingen terug naar het hotel en daar stond de
barbecue al klaar voor ons. Heerlijk. Na de barbecue maakten we ons klaar voor een
avond stappen in Lichtenvoorde. We gingen naar ‘t plaatselijke café van Lichtenvoorde,
want zoveel cafés waren der ook weer niet. Het is er van vergelijkbare grootte als
Vaassen.
  
Zondag 28 augustus
Om 10 uur werden we verwacht bij de ontbijt tafel. Na het ontbijt gingen we Winterswijk
toe om de middag activiteiten te doen wat gepland stond. We gingen eerst karten en
daarna gingen we bowlen. Twee gave activiteiten waar we zeker van hebben genoten.
Als team was het uitstekend voor de teambuilding.
 
Alles was goed geregeld door onze hoofdtrainer en staf. Bedankt S.V. Vaassen en
hotel en restaurant ‘t Zwaantje. 
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"Trainings-
kamp
Vaassen 1" Nick Brinkman

Opkomende rechtsback



Hey Rob, hoe gaat het met je? Zit je nog steeds
in de voetballerij?

Na het kampioenschap met het tweede elftal in
2007 ben ik bij S.V. Vaassen gestopt en had ik het
plan om dichter bij mijn woonplaats Nijmegen te
gaan voetballen. Op het laatste moment ben ik
toch niet bij Bemmel gaan voetballen, maar ben ik
op de zaterdag middag NEC A1 gaan begeleiden als
fysiotherapeut in opleiding. Dit heb ik twee jaar
gedaan, Jasper Cillessen was in het eerst jaar
bijvoorbeeld de keeper van dat elftal. 

Na een jaar zelf niet voetballen ben ik toch weer
begonnen en heb ik nog aardig wat seizoenen bij
Trekvogels gevoetbald, één jaar in het 1ste elftal
en vier a vijf jaar in het 2de elftal. Uiteindelijk nog
een paar jaar in het 3de elftal, waar ik op het laatst
nog tot drie a vier wedstrijden per seizoen kwam. 

In de zomer van 2015 kwam NEC met een aanbod
of ik daar als fysiotherapeut aan de slag wilde. Na
zeseneenhalf jaar werken in de praktijk was het
een mooi moment om deze uitdaging aan te gaan.
Zo heb ik vier jaar als fysiotherapeut bij het 1ste
elftal van NEC gewerkt. In de zomer van 2019 belde
PSV of ik interesse had om daar de O19 te
begeleiden als fysiotherapeut in de staf van Ruud
van Nistelrooij. Toen ben ik aan de slag gegaan bij
PSV om in de zomer van 2020 door te schuiven
naar het eerste elftal. Daar werk ik nog steeds met
veel plezier en ga nu dus mijn derde seizoen in als
fysiotherapeut van PSV 1.  

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

Van 1992 t/m 2007. Het is een aardige lijst en ik
kan er hier en daar een beetje naast zitten, maar ik
ga ze proberen allemaal te benoemen. 

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 Rob van Hunnik. 
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1992-1993 F3 Hennie Bijsterbosch met Christa/ F1 Marcel
de Weerdt
1993-1995 E1 René Steunenberg
1995-1997 D1 Marcel van Ommen en Leider Joop Visch
1997-1999 C1 Marcel van Ommen 
1999-2002 B1 Fred Patty 
2002-2004 A1 Edward Fennebeumer
2004-2006 1e elftal Peter Wesselink en Jürgen
Schefczyk
2006-2007 2de elftal William Bijsterbosch



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

Ik was vooral een harde werker, met een goede
tackel en een redelijk spel inzicht dat paste perfect
bij een dorpsclub als S.V. Vaassen. 

Voor wie binnen S.V. Vaassen had jij de grootste
bewondering of ging je veel mee om en waarom? 

De hele jeugd van de Fjes t/m de B en later nog bij
het eerste voetbalde ik samen met Dennis van
Gortel, vooral in de jeugd ging ik veel met Dennis
om. Als jeugdspeler in de F en E keek ik op tegen de
trainer die op dat moment al in de A1 of in het eerste
speelde. Voor Joop Visch had ik veel respect omdat
hij een lieve, aardige man was die voor een goede
sfeer zorgde. Met Joop zijn we in de D1 ook
kampioen geworden. 

Wat is jouw leukste blauwwitte herinnering?                             
Zo er zijn zoveel leuke herinneringen aan mijn
blauwwitte tijd. In de jeugd hadden we een soort van
Voetbaldag met penalty shootout die mij zo even te
binnen schiet. Het kampioenschap met de D1 in
1995-1996, De wedstrijd van het eerste tegen
Feyenoord in 2004 waar ik mocht invallen, mijn
eerste en enige doelpunt bij het eerste. De
wedstrijden met onder 23 waar ik voor het eerst
samen speelde met mijn broertje. Maar ook het
kampioenschap met het 2e elftal in 2007 waarin ik
ook nog samen speelde met Peter. Naast het
voetballen waren ook de voetbalkampen altijd
fantastisch. Zo terugdenkend heel veel mooie
herinneringen en verhalen. 

Welke wedstrijd zit in je geheugen gebrand en
waarom? 

Als ik dan 1 wedstrijd moet aanwijzen is dat toch de
wedstrijd tegen Feyenoord in 2004. Vooral de
schwalbe van Ebi Smolarek waar hij een penalty
voor kreeg. Ronald Mulder pakte vervolgens de
penalty van Dirk Kuijt.

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

Ik voetbalde altijd bij ons achter op straat of op de
grasveldjes met onze achter buurjongen Ron van
Zuidam, daardoor werd ik geprikkeld om te gaan
voetballen. Nadat ik mijn zwemdiploma had gehaald
mocht ik toen eindelijk op voetbal. Op die leeftijd ga
je vooral voetballen voor de gezelligheid en plezier.

13 | SPITS! | S.V. VAASSEN



Bedankt voor je gulden inzet!
Het blauwwitte hart van...!

Ronnie, stel jezelf kort even voor:

Ik ben Ronnie Vosselman. Ben lid geworden toen ik 6 jaar was. Mijn ouders waren en
zijn veel te vinden bij de club. Dus dan ga je vanzelf ook bij de club voetballen. Inmiddels
speel ik al een aantal jaren voor het derde elftal. 

Naast voetballend ben je ook actief als vrijwilliger. Welke rollen bekleed je allemaal
binnen de club?

Ik ben trainer bij de MiniFassy's en fluit wel eens een wedstrijd bij de club. Daarbij ben
ik één van de organisatoren van het Darttoernooi help ik regelmatig met het onderhoud
van het clubhuis.

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 Ronnie
Vosselman. De vrijwilliger die ons clubhuis afgelopen zomer een stukje mooier
heeft gemaakt. Een gulden inzet.

Dillema's
met Ronnie

Patat of Pizza? Pizza
Voetbal of darten? Voetbal
Goal of assist? Assist
Camping of hotel? Hotel
Auto of motor? Motor
Biertje of fris? Biertje
Zomer of winter? Zomer
Jovink of DJ Paul? DJ Paul 
Harrold of Erwin? Die had
ik niet voor het uitkiezen
;P!



"Ronnie bekleedde in eigen tijd de radiatoren

met op maat gemaakte kastwerken"

Je bekleedde in eigen tijd de radiatoren met
op maat gemaakte kastwerken. Wat een
ontzettend mooie bijdrage! Hoe kwam je op
dit idee?

We kwamen er tijdens het schilderen van de
kantine op om de radiatoren te voor zien van
een ombouw. Zodat deze ook netjes verwerkt
waren. 

Welke voorbereidingen en werkzaamheden
heb je verricht om het te realiseren?

Destijds heb ik het er met Edwin Rodijk
overgehad. Hij is ook interieur bouwer. Daarna
heb ik thuis een tekening gemaakt en gekeken
hoeveel materiaal ik nodig had en uitgerekend
hoeveel het zou kosten aan materiaal. Dit heb
ik vervolgens overlegd met de Club van 100. Zij
gingen akkoord waarna ik op mijn werk ermee
ben begonnen. Daar heb ik alles gezaagd en
gefreesd. Toen dat klaar was, heb ik het na de
voetbal gebracht en het in een weekend
geplaatst.

In de catacomben heeft de
redactie niet anders gehoord.
Bedankt Ronnie! De vereniging is
er weer een stukje mooier op!

Wat vind je van het eindresultaat?

Ben zelf zeer te vrede over het eind
resultaat. Kantine knapt er net zo
als na het schilderen erg van op.

Ronnie zittend op zijn
creatie. Met financiële

ondersteuning van de Club
van 100 door hem

gerealiseerd.



Sinds 2013 een traditie
Voor de teambuilding bezoekt het 3de elftal ieder jaar een
buitenlandse voetbalwedstrijd. Dit om de culturen in de
verschillende landen beter leren en om topfit het voetbalseizoen
voort te zetten. In 2013 is deze traditie gestart met een wedstrijd
van FC Köln tegen 1860 München. Een barslechte wedstrijd, maar de
uitstekende sfeer in het stadion en de schik met elkaar maakte
alles goed. De jaren erna zijn Bielefeld , Fortuna Düsseldorf en
Osnabrück bezocht. Veel mensen binnen de club keken raar op dat
veel jeugdleden ineens in voetbalshirts van Osnabrück rondliepen. 

Het kanaal over
In 2018 besloot het team om het grote water over te steken om
twee nachtjes in Londen te verblijven voor een wedstrijd van West
Ham United. De nodige musea werd bezocht en mooie
sleutelhangers aangeschaft met een groepsfoto erop gedrukt.
Waarvoor Tony hartelijk wordt bedankt! 

Londen beviel Joop prima
Joop was zo onder de indruk van het grote Londen dat hij iedere WC
(en andere plekken) goed heeft verkent die hij tegenkwam om zijn
blaas te legen. In de metro kreeg hij daar zelfs een muzikale toegift
voor.

Na twee jaar weer terug van weggeweest!
Na een bezoek aan AA Gent in 2020 braken er twee S.V. Vaassen 3
on Tour vrije jaren aan door Corona. Onder leiding van Tony is de
draad dit jaar weer opgepakt. Zelfs oud spelers van S.V. Vaassen 3
die ondertussen de voetbalschoenen goed hebben opgeborgen,
waren weer van de partij. Het grote HSV uit Hamburg was dit keer
de bestemming. Alles was weer piekfijn geregeld. Het gezonde
lunchpakket, een vlekkeloze heenreis zonder files, een kamer met
fantastisch uitzicht en zelfs een rondvaart door de grachten! 
HSV won de wedstrijd tegen Karlsruher SC met 1-0 door een goal
van de Nederlander Reis! Dat kan geen toeval zijn. 

S.V. Vaassen 3 on tour - Een fantastische traditie van (oude)
voetbalmaten. 

Vaassen 3 on tour
Binnen onze vereniging is het inmiddels al een begrip geworden...
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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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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 3 - 1970-1995

IIn het begin van de jaren 70 werd er eerst nog op de Koekoek gespeeld. Dit gebeurde door de jeugd en
de senioren, maar ook door een damesteam. Eén van de oprichters was destijds Luc Buitenhuis die
toentertijd in het bestuur het initiatief nam om met damesvoetbal te beginnen. Hij werd de eerste trainer
en er werden alleen demonstratiewedstrijden gespeeld. Hier was veel belangstelling voor maar iedereen
die de wedstrijd wilde zien moest entree betalen. (Uit de krant van 1970: Van dit dameselftal dat door dhr.
Buitenhuis wordt getraind was dit pas de 2e wedstrijd. De ruim 400 bezoekers zagen een mooie 11-0
overwinning van de Vaassense dames.) De dames zijn in de beginjaren regelmatig kampioen geworden
en tot aan 1995 spelen er nog steeds dames en meisjes bij S.V. Vaassen.

Het vlaggenschip van onze vereniging begon deze periode met een degradatie naar de 4e klas. Dit werd
het seizoen erop gevolgd door een promotie naar de 3e klas. In de zomer van 1972 werd ons sportpark
aan de Woestijnweg geopend en was onze voorlopige laatste verhuizing een feit. In 1973 werd de
grootste wedstrijd tot dan toe in onze historie gespeeld tegen CF Barcelona voor 8.000 toeschouwers.
In het seizoen 1973-1974 werd de overdekte tribune geopend en promoveerde het 1e naar de 2de klas. Er
werden wedstrijden tegen verschillende buitenlandse clubs gespeeld, die op Landgoed ’t Hattem
logeerden. Tot 1984 ging het nog goed met de club maar hierna moesten we stappen terugdoen.
Uiteindelijk kwamen we in het seizoen 1994-1995 weer terug waar het allemaal begon in de GVB.

100 jaar S.V. Vaassen

Twee grote trainers naast elkaar: 
Frits Ruiter en Rinus Michels aanschouwen
samen met 8.000 toeschouwers de
wedstrijd van S.V Vaassen tegen F.C.
Barcelona

"100 jaar S.V.
Vaassen"
3de Tijdvak 1970-1995

De tos 
Jan Rodijk vertegenwoordigt als
aanvoerder  de selectie van S.V. Vaassen
tegen F.C. Barcelona bij de tos. Het vaandel
dat in ontvangst werd genomen pronkt
inmiddels in de kantine. 

In de wintereditie volgt 
Tijdvak 4 1995-2020
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100 jaar S.V. Vaassen

Hallo vrienden en vriendinnen van S.V. Vaassen,

#Zomeractie
Ik kan wel zeggen dat de Zomeractie een succes was. De hele zomer verschenen er
blauw witte vakantiefoto's op onze tijdlijn van Facebook en Instagram. Mooi om te zien
hoe iedereen van zijn of haar vakantie aan het genieten was. De zomer ligt echter al
weer ver achter ons. Toch is het ook weer een lekker gevoel om de bedrijvigheid binnen
onze club te zien! 

Het voetbalseizoen is weer in volle gang
Ondertussen zijn we alweer even bezig met het seizoen. Zo heb ik zelf alweer een
aantal wedstrijden van de toppers van de JO8 en JO9 gefloten. Wat een plezier straalt
daar vanaf, heel erg leuk om te doen. Ik wil dan ook een compliment maken naar alle
leiders, trainers en scheidsrechters die dit plezier mogelijk maken.

Spelbegeleiders en jeugdscheidsrechters gezocht
Een mooi bruggetje, want we zoeken nog naar enthousiaste spelbegeleiders en
jeugdscheidsrechters. Op deze manier kunnen we een mooi roulatiesysteem maken.
Wil jij wel eens een wedstrijd begeleiden of fluiten? Stuur dan een mail naar
jeugd@svvaassen.nl of stuur een berichtje naar Remon Schurink. 

Marco Bijsterbosch

Slotwoord
redactie

S.V. Vaassen WK-poule
svvaassen.nl/wkpouleSpeel mee en win

mailto:jeugd@svvaassen.nl


Drukwerkpartner

Spits!
Spits is een uitgave van Sportvereniging

Vaassen. Een sociaal netwerk van
sportliefhebbers die samenkomen op

Sportpark de Kouwenaar. Je herkent ons aan
de blauwwitte clubkleuren die al sinds 1920

het karakter van het Vaassense voetbal
bepalen. Met 100 jaar voetbalhistorie zijn we

een club van meerdere generaties
voetballiefde, -plezier, -ervaring en -gekte.
Enkel mogelijk gemaakt door onze talrijke

clubfundering bestaande uit
gepassioneerde vrijwilligers en sponsoren.

We spelen met een eigen karakteristieke en
vernuftige speelstijl. Iedereen is welkom
deze te ervaren. Zowel als kompaan, als

sportieve rivaal.

svvaassen.nl

 De gedrukte versie van de Spits!
Zomereditie is in samenwerking met lokale

partner JTNI Vaassen gerealiseerd.

jtni.nl


