
INFORMATIE VV LANGEVEEN
SENIOREN/JEUGD
SEIZOEN 2021-2022

DE UITBLINKER 23
e  e

di
tie

Aan het woord
Vice-Voorzitter, de Hoofdtrainer, TC, JC, en AC

Een fantastische jubileumweek
VV Langeveen 75 jaar

Interviews
Leden en vrijwilliger

Presentatie
Senioren- en jeugdteams



Informatie VV Langeveen Senioren/Jeugd, seizoen 2021-2022 - 3

Voorwoord redactie ‘De Uitblinker’

De Uitblinker Clubblad VV Langeveen, 23e jaargang 2021/2022, februari 2022
Redactie Niek Waaijer en Arjan Kole (vormgeving en dtp) 
Drukwerk Lulof, experts in gedrukte communicatie - Oplage 550

Colofon

de persoon van Bernhard Wegdam. Zijn 
verhaal is verderop in dit boekje te lezen.

Zoals al even is aangeven heeft VV Lan-
geveen afgelopen zomer haar 75-jarig 
jubileum gevierd. Tijdens de week van 
12 t/m 18 juli zijn er diverse activiteiten 
gepland waar met trots op teruggekeken 
kan worden. Daarnaast is de jubileum 
commissie al weer druk bezig met een 
aantal extra activiteiten voor aankomen-
de zomer, die afgelopen zomer niet door 
konden gaan i.v.m. corona.

Als redactie van ‘De Uitblinker’ zijn 
wij nog opzoek naar mensen die ons 
team willen versterken. Schroom niet 
en geef je op bij op Niek Waaijer via 
de mail, n.waaijer@vv-langeveen.nl! 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord 
zijn we weer uit een lockdown, we kon-
den tot aan december volop voetballen. 
Wij hopen dan ook dat iedereen weer het 
plezier in de sport terug kan vinden. In ie-
der geval zijn wij weer vol enthousiasme 
begonnen door jullie te voorzien van een 
leuk clubblad. VEEL LEESPLEZIER!!

Redactie ‘De Uitblinker’

Hier is hij dan eindelijk dit jaar, de 23e 
editie van ‘De Uitblinker’! Doordat er vo-
rig seizoen door corona geen wedstrijden 
zijn gevoetbald, maar er aan het einde 
van het jaar nog wel een jubileum week-
end is gehouden is deze editie wat naar 
achteren verschoven. Hierdoor is er ook 
de mogelijkheid nog eens terug te blik-
ken op dit geweldige weekend! Uiteraard 
zullen ook de gebruikelijke stukken te le-
zen zijn in deze jaargang. Wij als redactie 
wensen iedereen dan ook veel leesple-
zier toe!

Allereerst willen we namens de redactie 
iedereen bedanken die in welke vorm dan 
ook heeft meegewerkt aan dit prachtige 
exemplaar. Wij zijn heel blij met jullie input!

Zo komen de diverse commissies weer 
aan het woord over hoe zij de draad willen 
oppakken samen met de ervaringen van 
diverse personen binnen de vereniging. 
Daarnaast verwelkomen we de nieu-
we hoofdtrainer van het eerste elftal in 

"Wij als redactie wensen 
iedereen dan ook veel 

leesplezier toe!"
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Officieel cluborgaan voetbalvereniging Langeveen
Opgericht 15 juli 1946

Internetsite KNVB: www.knvb.nl/oost
(actuele uitslagen/standen meestal vanaf de 
woensdag na de wedstrijd)

Internetsite VV Langeveen: www.vv-langeveen.nl
Twitter: @vv_langeveen, Facebook: VV Langeveen 
Verenigingsnummer: BBKZ07V

Om te onthouden
Sportcomplex 
Sportpark ’t Schreuder
Iemenboersweg 3, 7679 TM Langeveen
Tel.: 0546-681628

Voorzitter 
Vacant

Vice-Voorzitter 
Jan Mensen
Balkenbeltsweg 23a, 7679 TD Langeveen
Tel.: 06-10674025, voorzitter@vv-langeveen.nl

Secretaris 
Elise Scherphof
Balkenbeltsweg 16, 7679 TD Langeveen
Tel.: 06-30160001, secretaris@vv-langeveen.nl

Penningmeester 
Philip Kleizen
Ossendijk 35, 7679 VD Langeveen
Tel.: 06-25077360, 
penningmeester@vv-langeveen.nl

Ledenadministratie 
Niels Nijkamp
Hof van Plegt 19, 7679 WG Langeveen
Tel.: 06-22790171, nielsnijkamp@hotmail.com

Vertrouwenscontactpersoon
Renate Plegt
vertrouwenscontactpersoon@vv-langeveen.nl

Algemene bestuursleden   
Manfred Paus
Monnikenberg 10, 7679 TZ Langeveen
Tel.: 06-25557014, m.paus@vv-langeveen.nl 
  
Remco Kroeze
Ossendijk 43, 7679 VD Langeveen
Tel.: 06-19148798, r.kroeze@vv-langeveen.nl
  
Herald ter Groot 
Bruinehaarsweg 23, 7679 TH Langeveen
Tel.: 06-13449654, h.tergroot@vv-langeveen.nl
  
Niek Waaijer
Zurinkstraat 35, 7678 AB Geesteren
Tel.: 06-57616673, n.waaijer@vv-langeveen.nl

Daan Kienhuis
Weleveldstraat 37, 7651 JA Tubbergen
Tel.: 06-22188365, d.kienhuis@vv-langeveen.nl

Wessel Waaijer
Dennenhof 11, 7679 WD Langeveen
Tel.: 06-51328062, w.waaijer@vv-langeveen.nl

Consul   
Stef Waaijer
Hardenbergerweg 269, 7679 VM Langeveen
Tel.: 06-83133246, consul@vv-langeveen.nl

Wedstrijdsecretaris jeugd en senioren 
Tom Kamphuis
Iemenboersweg 8, 7679 TM Langeveen
Tel.: 06-15603429, 
wedstrijdsecretaris@vv-langeveen.nl

Van de Vice-Voorzitter

Laat de bal maar rollen …. 

We hebben intussen alweer 
volop wedstrijden gespeeld 
en een nieuwe lockdown 
gekend, na een heel mooi 
jubileumfeest (wat nog niet 

is afgelopen!). Een nieuwe start betekent ook 
weer een nieuwe Uitblinker met de nodige 
informatie, foto’s en verhalen. Een mooi ex-
emplaar waar we trots op zijn. Het kost veel 
werk maar dan heb je ook wat!

Wat hebben we twee bijzondere voetbalseizoe-
nen gehad met elkaar, bijna geen wedstrijden, 
geen sociale ontmoetingen en geen activitei-
ten. Ons sportpark “t Schreuder” lag er verla-
ten bij. Bij deze wil ik mijn dank uitspreken aan 
onze leden, sponsoren, vrijwilligers en dona-
teurs voor de loyaliteit aan onze vereniging die 
men getoond heeft gedurende de afgelopen 
periode. Voor het seizoen 2021-2022 zijn we 
positief gestemd en gaan we er vanuit dat deze 
voetbaljaargang op een normale manier afge-
rond kan worden. Hoewel er nog de nodige 
onzekerheden zijn hopen we dat de bal weer 
gaat rollen met publiek langs de lijn.

Mensen vragen wel eens: waarom doe je toch 
vrijwilligerswerk voor de club? Heb je het niet 
druk genoeg en je kan je tijd ook besteden aan 
veel andere zaken. Het antwoord daarop is ja, 
dat klopt maar in deze tijd is iedereen druk. De 
wereld is aan het verharden en volledig aan 
het digitaliseren. Als we niet uitkijken worden 
we allemaal “Whats-apen” (horen niets, zien 
niets, zeggen niets). Ik zie om me heen hoe 
belangrijk het is een plek te hebben waar je 
jezelf kunt zijn, waar je met elkaar het leuke 
spelletje beoefent en elkaar kan treffen/ont-
moeten. Een sociale vereniging waar je leert 

dat je elkaar nodig hebt, waar je leert dat je zo 
af en toe naar elkaar moet luisteren en waar je 
leert dat je elkaar met respect behandelt en 
samenwerkt om uiteindelijk het doel te berei-
ken. Samen kun je veel bereiken. Een bekende 
voetballer zei ooit eens: “Niemand is groter 
dan de club!” Samen kunnen we veel moois 
tot stand brengen. 

Onze vereniging bestaat uit leden en zij dragen 
de club. De leden zijn de eigenaren van de club 
en als mede-eigenaar heb je rechten maar ze-
ker ook plichten. Wij kunnen het niet alleen en 
hoewel we een grote club vrijwilligers hebben 
die zich sterk maken voor de vereniging, is dat 
niet altijd genoeg. We hebben elk lid keihard 
nodig om onze vereniging draaiende te hou-
den en de werkzaamheden behapbaar te hou-
den. Vele handen maken licht werk. 

Als ik zie wat wij aan vrijwilligers hebben lo-
pen om ons sportpark en zie hoe druk ieder-
een er mee is dan mogen we daar heel erg 
trots op zijn. Zonder al deze vrijwilligers wordt 
er niet gevoetbald. De inzet van iedereen 
maakt VV Langeveen samen sterk. 

Voor dit seizoen wens ik iedereen heel veel 
voetbalplezier toe!  

Jan Mensen

"Zonder al deze 
vrijwilligers wordt er niet 
gevoetbald. De inzet van 

iedereen maakt 
VV Langeveen 
samen sterk."
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VV Langeveen kijkt terug op een fantastische 
jubileumweek
Inmiddels zijn de laatste uitingen van het 75-jarig jubileum opgeborgen en kan de VV Langeveen 
terugkijken op een fantastische jubileumweek.

Verkoop jubileumglazen
Dinsdag 13 juli was de aftrap van de jubi-
leumactiviteiten en gingen leden deur aan 
deur in Langeveen en Bruinehaar om het 
door Grolsch ontworpen jubileumglas aan 
de man/vrouw te brengen. Omdat de ver-
koop boven verwachting goed verliep waren 
de glazen sneller dan verwacht uitverkocht 
en konden niet alle straten bezocht worden. 

Opening vernieuwde entree sportpark  
’t Schreuder en tentoonstelling historisch 
materiaal
Op donderdag 15 juli, de dag dat de VV 
Langeveen daadwerkelijk 75 jaar bestond, 
regende het overdag nog. Rond 19.00 uur 
het tijdstip dat de openingsceremonie be-
gon werd het droog en bleef het tot en met 
de zondag prachtig zonnig weer. Voorzitter 
van de jubileumcommissie Manfred Paus 
heette de aanwezigen van harte welkom 
en blikte terug op het ontstaan en de ont-
wikkeling van de vereniging tot op heden. 

Ook bedankte hij met name de aanwezige 
hoofdsponsoren Plegt-Vos & Hendriksen 
Accountants & Adviseurs en alle andere 
sponsoren in het algemeen voor hun finan-
ciële steun gedurende de afgelopen jaren. 
Vervolgens ging de aandacht uit naar de 
mensen die de openingshandelingen gingen 
verrichten. Gijs Mensen en Gerrit Kokhuis 
pompten als verstokte fans van Langeveen 1 
symbolisch beide een bal op en overhandig-
den deze aan de 2 oudste leden van de VV 
Langeveen te weten Johan Hagedoorn en 
Alwie Tijhuis. Beide heren hebben zich in 
diverse hoedanigheden ook vele jaren ver-
dienstelijk gemaakt binnen de vereniging. 
Conform het bekende gezegde “de jeugd 
heeft de toekomst” gaven Johan en Alwie 
de bal door aan de jeugdleden Raf Olimul-
der en Ted Haarhuis die vervolgens onder 
luid applaus met een hard schot scoorden 
in de versierde toegangspoort en daarmee 
de vernieuwde entree én expositie officieel 
openden.

Vervolgens begaven de aanwezigen zich 
naar het feestelijk ingerichte buitenterras 
waarbij ze eerst nog de speciaal ontwikkel-
de jubileumbanners konden bewonderen 
die fier staan te wapperen bij de vernieuw-
de entree. Op de ene banner staan via een 
actiefoto in kleur de jeugdspelers Wietske 
Maathuis en Noah Kleizen afgebeeld en in 
zwart/wit/sepia (een knipoog naar heden en 
verleden) op de andere banner één van de 
clubiconen van VV Langeveen Harrie Kien-
huis. Harrie is ook al sinds jaar en dag actief 
binnen de verenging; vele jaren als speler 

van Langeveen 1, heeft diverse bestuurs-
functies bekleed en maakt tot op heden de 
kleedkamers nog steeds schoon.

Vervolgens konden de aanwezigen de prach-
tige expositie met heel veel fotomateriaal, 
plakboeken, oude krantenartikelen en attri-
buten met historische waarde bewonderen. 
Je zag de mensen genieten van de foto’s, 
herinneringen met elkaar ophalen en zagen 
zichzelf, familieleden, oud ploeggenoten en/
of bekenden terug op de vele foto’s. De ex-
positie was gedurende het gehele weekend 
te bewonderen en daar is goed gebruik van 
gemaakt. Diverse personen kwamen meer-
dere keren terug om het vele materiaal goed 
en rustig te kunnen bekijken. Er volgden ge-
durende het gehele weekend vele compli-
menten over het tentoongestelde.

Mooi om nog te vermelden is dat het aller-
eerste lid van onze vereniging die ooit een 
profcontract tekende te weten Gerrit Hage-
doorn ondanks zijn hoge leedtijd de moeite 
nam om op deze dag speciaal naar Lange-
veen te komen.

Vrijdag 16 juli helaas geen 5x5 toernooi 
maar wel mixtoernooi seniorenteams
Vanwege het grote aantal aangemelde 
teams en de op dat moment geldende co-
ronarichtlijnen werd na lang beraad en in 
goed overleg met Gemeente Tubbergen met 
pijn in het hart besloten om het 5x5 toernooi 
af te gelasten omdat het simpelweg te druk 
zou worden. Er zou voor het eerst gestreden 
worden om de Bennie Wigger bokaal maar 
deze zal normaal gesproken volgend jaar 
alsnog uitgereikt worden aan de winnaar 
van het 5x5 toernooi editie 2022. In plaats 
daarvan werd er in allerijl een mixtoernooi 
voor de eigen leden georganiseerd en werd 
het alsnog een heel gezellige avond.

Op zaterdag 17 juli een volle agenda
Gedurende de ochtend en een deel van de 
middag was er door de jeugdcommissie een 
gevarieerd programma voor alle jeugdleden 
opgesteld. Er was een snelheidsmeter, de 
beroemde “Noord-Macedonische estafet-
te” werd gelopen, in een pannakooi werden 
fanatieke wedstrijden gespeeld, de Mega 

>>
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en het nuttigen van een kop koffie met gebak 
werden de sponsoren in groepen door spe-
ciaal geïnstrueerde gidsen meegenomen 
tijdens een scooter- en Fatmax e-step tocht 
door de prachtige omgeving van Langeveen 
en Bruinehaar. Er was een bijzondere rou-
te uitgewerkt met informatie/wetenswaar-
digheden over diverse historische plekken/
locaties en (voormalige) woonadressen van 
bekende Langeveense voetbalfamilies en 
andere personen die veel betekend hebben 
gedurende het 75-jarige bestaan van de  
VV Langeveen.  

Dat deze tocht zeer in de smaak viel bleek 
wel uit het feit dat de groepen vaak lang op 
de stopplekken bleven hangen vanwege de 
passie- en humorvolle verhalen van de gid-
sen en iedereen op het eindpunt met een 
grote glimlach weer afstapte. Bij terug-
komst stond er een heerlijk warm en koud 
buffet klaar, kon er onder het genot van 
een drankje genetwerkt worden en bleef 
het nog lang gezellig. Er werden zelfs nog 
nieuwe sponsordeals afgesloten. Het was 
in alle opzichten een zeer geslaagde dag/
avond en er werd tot in de kleine uurtjes 
nagenoten.

Zondag 18 juli de kerkdienst, brunch en 
familiedag
‘s Ochtends om 09.00 uur luidden de klok-
ken alweer voor de kerkdienst. Een viering 
speciaal in het teken van het 75-jarig ju-
bileum van de VV Langeveen. Wel was het 
voor sommigen een uitdaging om op tijd te 
komen maar uiteindelijk was iedereen tij-
dig binnen en kon de dienst in de prachtig 
versierde kerk zonder vertraging starten. 
Diaken Bert Huitink ging voor in de mis en 
betrok op zijn bekende wijze de vele aanwe-
zige (jeugd)leden bij de mis. Het werd een 
bijzondere en mooie viering.

Aansluitend op de kerkdienst stond de tra-
ditionele en zoals altijd overheerlijke vrijwil-
ligerslunch bij Café Restaurant Waaijer op 
het programma. De vereniging organiseert 
deze brunch jaarlijks als bedankje rich-
ting de vele vrijwilligers en schenkt tijdens 
die brunch ook altijd even aandacht aan de 
mensen die (volledig) stoppen met hun vrij-
willigersactiviteiten.

Met de maag goed gevuld kon men zich 
weer naar de feestlocatie bewegen alwaar 
de familiedag voor alle inwoners van Lange-
veen en Bruinehaar plaatsvond. De mensen 
konden per scooter en/of per fiets de prach-
tige historische tocht rijden/fietsen en er 
waren mooie prijzen te winnen door de aan 
de tocht verbonden vragenlijst zo goed mo-

gelijk te beantwoorden. Voor de jeugd was 
er op het hoofdveld o.a. een springkussen 
en een stormbaan beschikbaar zodat jong 
en oud zich prima konden vermaken. Het 
bleef die zondagmiddag lang gezellig rond-
om de velden van VV Langeveen.

Doorschuiven van een aantal activiteiten
Vanwege de beperkingen omtrent coro-
na konden helaas niet alle geplande/ge-
wenste activiteiten plaatsvinden. De jubile-
umcommissie bestaande uit Jan Waaijer,  
Bertus Nijhuis, Marcel Waaijer, Niek Waaijer 
en Manfred Paus zijn van plan om in de zo-
mer van 2022 o.a. nog een officiële receptie 
te organiseren, een grote feestavond voor 
alle (oud)leden/vrijwilligers en een wedstrijd 
voor het 1e elftal tegen een aansprekende te-
genstander. Kortom ook in 2022 zal het jubi-
leum nog uitbundig gevierd worden en daar 
zien we met zijn allen nu alweer naar uit.

stormbaan zorgde voor spectaculaire ac-
ties en vanwege het prachtige weer was het 
levend sjoelen ook een doorslaand succes. 
Natuurlijk was er patat en ranja voor ieder-
een en werd de jaarlijkse penaltybokaal ge-
houden. Naast het eigen keeperstalent Bram 
van der Wal werd speciaal voor de reeks met 
JO15 en JO17 Justin Beernink uit Geesteren 
ingevlogen. Een talentvolle doelman met 
deels Langeveense (Hinniken) roots maar 
desondanks regelmatig het nakijken had bij 
de prima ingeschoten penalties.

De winnaars van de penaltybokaal 
waren als volgt:
F-league Lenn Nijkamp
JO8  Ted Haarhuis
JO9  Sam Hesselink
JO11  Daan Rikhof
JO13  Twan Mensen 
JO15  Thijs Kole
JO17  Thijs Olimulder

Vanaf 16.00 uur was het de beurt aan de 
sponsoren van onze vereniging. Na een wel-
komstwoord door vicevoorzitter Jan Mensen 
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Interview met jeugdspeler Wietske Maathuis

Ik ben Wietske Maathuis, 11 jaar oud en 
ben een voetballer bij VV Langeveen  
JO-13JM. 

Op welke positie speel je?
Ik ben keeper.
Op welke positie zou je 
nog meer willen spelen?
Nergens, maar als ik 
moest kiezen dan speel ik 
spits.
Wie is/was je beste trainer 
en waarom?
Bram vd Wal, omdat ik veel van 
hem leer.
Wat vind je het leukst aan voetbal?
Alles.
Wat vind je het minst leuk aan voetbal?
Niets.
Wie is volgens jou de beste voetballer 
van VV Langeveen op dit moment?
Geen idee, iedereen is goed op zijn eigen 
manier.
Wat is je favoriete Nederlandse 
voetbalclub?
FC Twente
Wat is je favoriete buitenlandse 
voetbalclub?
PSG
Voor wie zou je eerder zijn, STEVO of 
TVC?
Stevo
Volg je voetbal op televisie of heb je een 
seizoenskaart?
Ik volg het op tv en ik ben jonge leeuw.
Wie is je favoriete voetballer en 
waarom?
Lars Unnerstall, omdat hij talentvol is.

Aan welke sport zou je doen als voetbal 
niet bestond?

BMX-en
Welk land wint dit jaar het WK in 

Qatar?
Nederland zowiezo niet. 

Doe maar Engeland.
Gewoon gras of kunst-
gras?
Kunstgras

Hoe heb je het voetbal-
seizoen tot nu toe ervaren?

Spannende momenten en erg 
leuk.

Wat was je grootste overwinning bij 
VV Langeveen?
Kampioenswedstrijd in de JO-08
Heb je naast voetbal nog andere 
hobby’s?
Steppen
Wat wil je later worden?
Prof keepster

Met wie ga je veel om?
De jongens uit mijn elftal.
Waar heb je een hekel aan?
Mensen die liegen.
Waar word jij vrolijk van?
Lekker potje voetbal en dan wel winnen 
en de extra trainingen en wedstrijden bij 
het Twents Regioteam.
Wat vond je van dit interview en zijn er 
nog andere dingen die je wil vertellen?
Leuke vragen.

"Ik word vrolijk van een 
lekker potje voetbal"

Blessures en kunstgras…

Er zijn meerdere onderzoeken geweest 
naar blessures in combinatie met het spe-
len op kunstgras velden. Doordat we bin-
nen onze vereniging de afgelopen jaren 
toch te maken hebben gehad met een aan-
tal zware (voornamelijk knie) blessures 
willen we middels dit stuk iedereen infor-
meren over wat er uit de verschillende on-
derzoeken is gekomen.

Belangrijk en geruststellend is dat uit deze 
onderzoeken is gekomen dat het spelen op 
kunstgras geen verhoogd risico geeft op 
meer blessures. Ook op natuurgrasvelden 
ontstaan er blessures. Wel zijn er een aan-
tal aandachtspunten naar voren gekomen 
bij het spelen op kunstgras.

Zo is er een groot verschil in de frequentie 
waarop op kunstgras wordt gevoetbald. De 
kans op een blessure is groter wanneer er 
maar af en toe op kunstgras wordt ge-
speeld. Normaal gesproken gaat dit niet op 
voor onze vereniging doordat praktisch alle 
trainingen en thuiswedstrijden op kunst-
gras worden gespeeld. 

Verder is het wel zo dat een kunstgrasveld 
minder demping heeft dan een natuurgras-
veld. Hierdoor kunnen er ook blessures 
ontstaan. Dit heeft veelal te maken met 
overbelasting. Er komen meer krachten op 
pezen en gewrichten te staan tijdens het 
dempen van de landing. 

Kunstgras schoenen
Binnen onze vereniging zien we het over-
grote deel op “gewone” voetbalschoenen 
spelen op het kunstgrasveld. Echter heb-
ben kunstgrasschoenen wel twee specifie-
ke eigenschappen die blessures zouden 
kunnen voorkomen. Ten eerste hebben 
deze kunstgrasschoenen kortere noppen 
waardoor de kans op het vaststaan aan-
zienlijk kleiner is. Verder hebben deze 
schoenen ook meer demping. Dit is om de 
klappen op te vangen waarover eerder in 
dit stuk geschreven is.

Zo kunnen we dus concluderen dat er pre-
ventief gekozen kan worden voor kunst-
grasschoenen, maar dat er geen verhoogd 
risico op een blessure is ten opzichte van 
het spelen op een natuurgrasveld.

Met dank aan:
Thijs Nieuwmeijer
Fysiotherapie Langeveen
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"Echter hebben 
kunstgrasschoenen wel twee 
specifieke eigenschappen die 

blessures zouden kunnen 
voorkomen."
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SPONSORSPONSOR

J019-1 J015-1

LEIDERS
Eric Mensen
Edwin Plegt 

TEAMMANAGER 
Rick Haarhuis

TRAINERS
Guus Waaijer
Chris Waaijer
Marcel Waaijer
Nick Withag

Training maandag vanaf 
19.15 uur en donderdag 
vanaf 18.45 uur

LEIDERS
Herald ter Groot
Marc Waaijer 

TRAINERS 
Herald ter Groot
Maarten Lohuis
Tom Platenkamp
Marc Waaijer
  
Training dinsdag 
en donderdag
vanaf 18.30 uur

SPELERS
Stijn Groothuis (keeper)
Thijs Kole
Emiel Weultjes
Jens Boerrigter
Timo Braakhuis
Milan van der Wal
Thijmen Bels
Jelte Mensen
Stef Olimulder
Twan Kamphuis
Tygo Kleizen
Maties ter Groot
Tygo ter Groot

Twan Mensen
Valentijn Bernds
Idse oude Nijeweme
Mick Boeschen-Hospers

THUISWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 14.00 uur

SPELERS
Bram van der Wal (keeper) 
Jelmer Paus
Rick Schrage
Martijn oude Nijeweme
Lars Oosterik
Chris van der Wal
Ties Bekhuis
Thijn Paus
Thijs Olimulder
Stijn Broekman
Cas Kuipers

Sem Zonder
Kasper Lohuis
Bart oude Hendriksman
Stijn Klokkers

THUISWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 16.30 uur
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J013-1 JO11-1

LEIDERS
Manfred Paus
Tom Kamphuis
 
TRAINERS
Dennis Hesselink
Mark Kienhuis
Guus Mensen
Jelte Mensen

Training maandag 
vanaf 18.15 uur en 
woensdag 
vanaf 18.45 uur

SPONSOR SPONSOR

LEIDERS
Laurens oude Nijeweme
Coen Koopman
   
TRAINERS
Laurens oude Nijeweme
Wouter Kuipers
Coen Koopman
Ticho Kleizen
 
Training maandag 
en woensdag
vanaf 18.15 uur  

SPELERS
Maik Albers (keeper)
Michael Kievitsbosch
Ties Olthof
Daan Rikhof
Scott Olimulder
Noud Broenink
Jip Nijkamp
Maik Albers
Stan Mollink
Koen oude Hesselink
Sam Hesselink
Fedde Kuipers

THUISWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 9.00 uur

O U D E  N I J E W E E M E  B V

SPELERS
Wietske Maathuis (keeper)
Jorn Kienhuis
Matthijs van de Bosch
Lynn Mensen
Milan oude Elberink
Wessel Kuiphuis
Mart Kamphuis
Thijmen Paus
Beau Broenink
Luuk Hesselink
Lara Kleizen

THUISWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 10.45 uur
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JO9-1 F-League

SPONSOREN SPONSOR

LEIDERS
Clemens Kuiphuis
Wouter Kleizen

TRAINERS
Lars Oosterik 
Stijn Broekman
Mark Bekhuis
  
Training maandag 
en donderdag
vanaf 18.15 uur

TRAINER
Connie Hemmes  
 
Training woensdag
vanaf 18.15 uur

SPELERS
Ted Haarhuis (keeper)
Harm oude Weernink
Boet Haarhuis
Cas Schuurman
Siem Wigger
Dion Kuiphuis
Siem oude Kotte
Noah Kleizen
Raff Olimulder

SPELERS
Klaas oude Weernink
Gijs Damhuis
Neil Geerink
Loek Paus
Lenn Nijkamp
Liz ter Braak
Gijs Rikhof

THUISWEDSTRIJDEN 
Zaterdag 9.00 uur

Training samen met J09-1 op woensdag 
om 18.15 uur, start met circuit training 
onder leiding van Coen Koopman.

Training samen met F-League op woensdag 
om 18.15 uur, start met circuit training 
onder leiding van Coen Koopman.
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Hallo leden en supporters van VV Langeveen,
Vanaf september 2021 mag ik de hoofdmacht van de vereniging trainen en coachen. De 
meesten zullen al wel iets gehoord hebben maar kennen mij nog niet. Vandaar dat ik mij-
zelf graag wil voorstellen.

Mijn naam is Bernhard Wegdam, 61 jaar, 
woonachtig in Enter, gescheiden en vader 
van drie uitwonende kinderen. In het 
dagelijks leven ben ik hoofddo-
cent aan de Saxion Hogeschool 
te Enschede. Ik geef les en 
begeleid studenten bij de 
opleiding Bouwkunde. Dit 
doe ik nu ongeveer 12 jaar. 
Daarvoor had ik mijn eigen 
architectenbureau in Enter. 

Vanaf mijn vroege jeugd ben ik 
gaan voetballen bij de sv Enter 
waar ik als linkerspits de gehele jeugd 
heb doorlopen alvorens ik in het 1e elftal 
kwam. Hier heb ik 8 jaar in gespeeld. Ik 
hield van tegenstanders uitkappen, drib-
belen en natuurlijk van doelpunten maken. 
Helaas heb ik vanaf de jeugd al last van 
mijn enkels en was hier regelmatig door 
geblesseerd. 

Zoals gezegd heb ik 8 jaar in het 1e team 
van Enter gespeeld. Vanwege mij studie 
architectuur ben ik verhuisd naar Delft. Ik 
wilde namelijk architect worden en het 
bedrijf van mijn vader overnemen. Bij een 
vereniging in de buurt van Delft (sv den 

Van de hoofdtrainer Bernhard Wegdam

"Echter……het bloed 
kruipt waar het niet 

gaan kan."

"Als trainer/coach zal ik 
mijn steentje bijdragen om 
het voetbal in Langeveen 

een boost te geven."

Hoorn) heb ik me aangemeld en speelde 
hier ook in het 1e elftal. Met mijn enkels 

ging het echter steeds slechter. Na ope-
raties aan zowel mijn linker als 

rechter enkel ben ik nog een 
half jaar doorgegaan als 

voetballer maar na weer 
een schop tijdens een wed-
strijd en de daaropvolgen-
de blessure ben ik gestopt.

Echter……het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan. Dus na 

6 weken ben ik naar de keeper-
strainer gegaan met de vraag: kun je 

mij leren keepen. Hij vroeg mij: Wat wil jij 
dan? Mijn antwoord: zo snel mogelijk in 
het eerste!! Dat heeft ongeveer een jaar 
geduurd. Maar vanaf dat moment was ik 
de (meevoetballende) keeper van de sv 
Den Hoorn. Na 3 a 4 jaren ben ik terug ge-
gaan naar het oude nest in Enter en ben 
kort daarna gestopt als voetballer/keeper.

Na een paar jaar mijn zoon te hebben ge-
traind in de jeugd van Enter ben ik trainer 
geweest bij onder andere Hulsense Boys 
2, De Tukkers B1 en A1, en Rood Zwart A1. 
En nu dus Langeveen 1.

Voor mij zijn er een aantal dingen belang-
rijk als trainer / coach van een voetbal-
team: Spelers individueel beter maken , 
als team beter worden, lef tonen en je als 
team profileren. En dat allemaal met aan-
vallend voetbal !

Het eerste deel van de competitie hebben we 
hier stappen in gemaakt als Langeveen 1.  
Dat zich dat nog niet heeft uitbetaald in de 
resultaten mag duidelijk zijn. Maar de inge-
slagen weg geeft mij het vertrouwen dat we 
deze resultaten wel gaan behalen. Het ta-
lent binnen de groep, de inzet van de spe-
lers en staf, de accommodatie en de rand-
voorwaarden binnen de vereniging zijn 
aanwezig !! Maar ik besef me goed dat er 
nog veel werk aan de winkel is om de doel-
stellingen ook in resultaten om te zetten.

Corona heeft ons in dit geval niet geholpen 
al hebben we de afgelopen lockdown mini-
maal 2 keer per week onze conditie op peil 
gehouden door duurlopen te verrichten 
langs de openbare weg. Allemaal bedoeld 
om straks een goed vervolg te geven aan 
de competitie.
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Als trainer/coach zal ik mijn steentje bij-
dragen om het voetbal in Langeveen een 
boost te geven. Het zou mooi zijn als leden 
en inwoners van Langeveen ons komen 
aanmoedigen tijdens de wedstrijden en 
plezier hebben in het voetbal dat wij willen 
spelen. Dan wordt de boost voor het team 
en de vereniging alleen maar groter.

Hopelijk tot gauw.

Groet Bernhard Wegdam
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De Technische Commissie aan het woord

Voetbalseizoen 2020/2021
Over het afgelopen voetbalseizoen valt niet zo 
heel veel te vertellen. Na een paar wedstrijd-
jes lag de competitie al stil en konden/moch-
ten er geen wedstrijden meer gespeeld wor-
den. Laten we hopen dat ons dat dit seizoen 
zo veel mogelijk bespaard blijft. Wel hebben 
met name de jeugdteams tot einde seizoen 
volle bak doorgetraind en de JO13 / JO15 ook 
nog eens op iedere zaterdag een onderlinge 
partij 11 x 11 over het grote veld kunnen spe-
len. Ook hebben het 1e en de JO17 aan het 
einde van het seizoen meerdere keren een 
onderlinge partij gespeeld om met name de 
jeugdspelers alvast een beetje te laten wen-
nen aan het fysieke en de snelheid van het 
seniorenvoetbal en tevens te kunnen beoor-
delen welke jongens wel/niet klaar zijn voor 
een eventuele volgende stap zoals mee gaan 
trainen bij het 1e. Bij deze wil ik dan ook nog-
maals mijn grote waardering uitspreken voor 
met name het jeugdkader van het afgelopen 
seizoen dat toch maar iedere week trouw de 
trainingen verzorgde zonder uitzicht op wed-
strijden. 

Gelukkig hebben we geen leden verloren 
door deze coronacrisis. Iets wat bij andere 
voetbalverenigingen in de regio wel aan de 
orde is geweest. We zijn qua spelende leden 
voor het komende seizoen zelfs heel iets ge-
groeid ten opzichte van afgelopen seizoen. 
Wat natuurlijk nog wel even genoemd moet 
worden is dat onze veteranen afgelopen sei-
zoen alle wel gespeelde wedstrijden gewon-
nen hebben en daardoor “ongeslagen kampi-
oen” zijn geworden. Dat hebben ze dan ook 
eind augustus nog even goed gevierd met el-
kaar door als ware kampioenen een fiets-
tocht langs de bekende cafés te maken.

Seizoen 2021-2022
Dit jaar zijn we weer gestart met 4 senioren 
teams en ook weer met 6 jeugdteams waar-
van de jongste groep (bestaande uit maar 
liefst 9 spelertjes) meedraait binnen de F-le-
ague bij Stevo. We zijn zeer te spreken over 
het feit dat we voor ieder jeugdteam op iede-
re trainingsavond met 2 trainers op het veld 
staan. Ook hebben we voor de zaterdag bij 
ieder team minimaal 2 begeleiders. Daar 
mogen we als vereniging trots op zijn; dat zie 
je lang niet meer bij alle clubs. Bijzonder in 
onze nopjes zijn we met de begeleiding van 
ons JO19 team. Op de maandag en donder-
dag worden ze getraind door zeer ervaren en 
gedreven trainersduo’s en op de zaterdag 
hebben ze zelfs 2 coaches en een echte 
teammanager. In totaal dus een kader van 7 
man; het lijkt wel een profteam.

"Ook hebben we voor de 
zaterdag bij ieder team 

minimaal 2 begeleiders."

Sinds een aantal jaren werkt de VV Lan-
geveen voor de inning van de contributie 
evenals de financiële afwikkeling van de 
gele en rode kaarten met een automa-
tische machtiging tot wederopzegging. 
Hierbij wordt de contributie automatisch 
in één termijn afgeschreven. Dit gebeurt 
voor het einde van het kalenderjaar. 

Nieuwe leden ontvangen een aanmel-
dingsformulier inclusief machtiging voor 
het betalen van de contributie via de pen-
ningmeester of de ledenadministrateur. 

Bij afmelding gedurende het seizoen is er 
geen teruggave van contributie. Afmel-
dingen voor het komende seizoen moe-
ten voor 31 mei van het lopende seizoen 
worden doorgegeven. Doe je dit niet, dan 

betaal je gewoon contributie voor het 
nieuwe seizoen. De contributie wordt 
jaarlijks vastgesteld op de algemene le-
denvergadering. 

De contributie bedraagt op dit 
moment per seizoen:
Senioren  € 165,00
JO19  € 100,00
JO17  €   95,00
JO15  €   90,00
JO13  €   85,00
JO11  €   80,00
JO9 en JO8  €   75,00
Steunende leden  €   30,00

Voor vragen kun je terecht bij onze pen-
ningmeester, Philip Kleizen of de lede-
nadministrateur, Niels Nijkamp.

Als lid van onze vereniging betaal je contributie. Iedereen betaalt contributie, onge-
acht hoe vaak je voetbalt of aanwezig bent op trainingen. 

Betaling contributie

>> Vervolg op pag. 27



22 - DE UITBLINKER Informatie VV Langeveen Senioren/Jeugd, seizoen 2021-2022 - 23

TRAINER/COACH
Bernard Wegdam
(ontbreekt op de foto)
LEIDER
Erik Oude Elberink

SCHEIDSRECHTER
KNVB

KEEPERSTRAINER
Patrick Groothuis

GRENSRECHTER
Niek Waaijer

VERZORGING
Fysio Langeveen

SPELERS
Thijs Averes (keeper)
Simon Schröder
Rolf Snijders

Mart Leus
Wessel Waaijer
Nick Lohuis
Ties Mensen

Stan Mensen
Jelmer Waaijer
Maarten Lohuis
Daan Kienhuis

Maric Gijsbers
Tom Reekers
Dieuwe Oude Nijhuis
Chris Waaijer

HOOFDSPONSOREN SUBSPONSOREN

Langeveen 1
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SPONSOR

TRAINER/COACH
Stefan Geerink

LEIDERS
Gideon Geerink
Stefan Geerink
Nick Withag

SCHEIDSRECHTER
Ronnie Kikkert

GRENSRECHTER
Niels Langeveld

SPELERS
Nick Withag (keeper)
Johny Aman
Erwin Aman
Rob Lesscher
René Beld
Davy ter Grote
Niek Waaijer
Yoshie ter Grote
Lars olde Olthof
Gideon Geerink
Marc Waaijer
Stefan Flims

Stefan Geerink
Stephan Bekhuis
Geerte Waaijer
Stef Rikhof
Cas van de Aast
Bjarne Busscher

SPONSOR

TRAINER/COACH
Alwin Buter

LEIDER
Tom Platenkamp
Daan Heveling

SCHEIDSRECHTER
Sebastiaan Tijhuis

GRENSRECHTER
Arnold Oude Nijeweeme

SPELERS
Nick Denneboom 
(keeper)
Rick Waaijer
Niels Vrerink
Daan Heveling
Stef Waaijer
Kevin Withag
Alwin Büter
Roy Weersink
Stef oude Hendriksman
Wout Schonewille

Rick Haarhuis
Gert Jan Gijsbers
Roy van de Aast
Remco Kroeze
Bas Jansen
Lars Bekhuis

Langeveen 2 Langeveen 3
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SPONSOREN

Veteranen

TRAINER/COACH
Paul Rikhof (Geesteren)

LEIDERS
Marcel Waaijer
Edwin Plegt

SCHEIDSRECHTER
Alfons Ten Velde

GRENSRECHTER
Maurice Leus

SPELERS
Martijn Wigger (keeper)
Frans Oude Oosterik
Jan Boesschen Hospers
Gert Nijkamp
Guus Mensen
Wouter Kleijzen
Wouter Kuipers
Laurens oude Nijeweme
Thomas Saris
Eric Mensen
Richard oude Hendriksman

Mark Kienhuis
Ivo Horst
Marcel Waaijer
Marco Mensink
Jeroen oude Oosterik
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Dat een goede begeleiding zijn vruchten af-
werpt blijkt wel uit de actuele stand van za-
ken bij de jeugd. De JO19, JO15 en JO13 
draaien met de bovenste mee in hun compe-
tities en de JO11 is zelfs ongeslagen winnaar 
van de 1e periode van 6 wedstrijden geworden 
en heeft daarbij o.a. Stevo JO11-1 achter zich 
gelaten. Een zeer knappe prestatie ! De 
KNVB heeft dit seizoen een nieuwe competi-
tie opzet voor de jongste jeugd uitgerold 
waarbij de teams niet 2x een half seizoen 
spelen maar 4 periodes van ± 6 wedstrijden 
en daarna een herindeling zodat teams snel-
ler op hun eigen niveau spelen. 

Dat komt ten goede aan de ontwikkeling en 
het plezier van de jeugdspelers/-speelsters. 
Bij de senioren valt met name de rumoerige 
start bij het 1e elftal op. Iedereen heeft inmid-
dels wel meegekregen dat voormalig hoofd-
trainer Tom Veldscholten de vrijdag voor de 
start van de bekerwedstrijden aangaf niet 
meer verder te willen. Dus moest de TC met 
stoom en kokend water op zoek naar een 
nieuwe hoofdtrainer. Gelukkig hebben we die 
gevonden in de persoon van Bernhard 
Wegdam. Bernhard stelt zich in deze Uitblin-
ker nog wel aan jullie voor.

Team en trainer hebben natuurlijk even de 
tijd nodig om aan elkaar te wennen maar ge-
zien de voetbalpassie van Bernhard en de 
goede en op voetbal gerichte trainingen kan 
het niet anders dan dat ons eerste elftal ons 
binnenkort aantrekkelijke wedstrijden zal 
voorschotelen.

Ons tweede elftal lijkt dit jaar bovenin mee te 
kunnen draaien in haar klasse en het 3e en de 
veteranen lijken de draad weer op te pakken 
zoals voor hen gebruikelijk is.

Vervolg 'De Technische Commissie aan het woord' van pag. 21

Wat ik nog wel even wil benadrukken is het 
feit dat we een kleine vereniging zijn en dat 
het af en toe nodig is dat spelers van het 2e, 3e 
en de veteranen de andere teams helpen. Als 
TC vertrouwen we erop dat dit ook dit jaar 
weer opgepakt wordt; we zijn met zijn allen lid 
van de VV Langeveen en niet van één specifiek 
elftal. Normaal gesproken kan een JO19 elf-
tal ook ondersteunen maar daar hebben we 
door omstandigheden en actuele blessures 
een kleine groep van 12 / 13 man en zij onder-
steunen het 1e ook al. Zij hebben dus niet de 
aantallen om ook de lagere teams structureel 
te kunnen ondersteunen.

Daarnaast is Nick Lohuis bereid gevonden 
om het beheer van de materialen en de  
kleding op zich te nemen. Dus zijn daar  
vragen over en/of wensen richt je tot Nick  
(06-12719762).

Ook zijn we zeer verguld met het feit dat al 
onze teams (senioren en junioren) ook dit jaar 
weer zijn voorzien van een vaste scheidsrech-
ter. Koester deze mensen want zonder 
scheidsrechter kunnen er geen wedstrijden 
gespeeld worden.

Ik wil afsluiten met de woorden dat de Techni-
sche Commissie vertrouwen heeft in het hui-
dige seizoen en dat we hopen op sportieve 
successen en veel plezier op de velden en in 
onze prachtige kantine.

Manfred Paus
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Wie ben je? Frans Oude Oosterik
Hoe oud ben je? 55 jaar
In welk team speel je? In het veteranen elftal.
Op welke positie speel je? Meestal ben ik voorstopper.
Wat doe je in het dagelijkse leven? Ik ben auto (de)monteur, 
daarbij sleutel ik jonge schade auto’s uit elkaar.
Wat zijn buiten het voetbal je andere hobby’s? Crossen met de 
quad en het NK autocross en Studio Sport kijken. Natuurlijk ook 

feesten met de vrouw en bier drinken. Daarnaast ga ik zaterdags nog wel eens naar de 
boerderij van m’n broer om te helpen.
Doe je nog andere dingen voor de club en zo ja, welke? Ik ben 10 jaar leider geweest 
van de jeugd en dit heb ik met veel voldoening gedaan. Dit heb ik samen gedaan met 
o.a. Huub Plegt, Jack van der Wal en Tom Platenkamp. Ook heb ik wel eens meegehol-
pen als vrijwilliger, zoals bij de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld.
Wat vind je goed aan de vereniging? Dat er bij ieder jeugdteam 2 leiders zijn en dat ze 
het goed doen in de competitie. 
Wat zou je willen veranderen binnen de vereniging? Dat de jeugd iets minder mondig 
werd en dat ze iets meer respect krijgen voor de leiding. 
FC Twente of Heracles? Geen van beiden, ik ben PSV fan.
Wat is de mooiste wedstrijd die je gespeeld hebt bij VV Langeveen? In de A-jeugd in 
en tegen Wierden. Ze liepen toen heel fanatiek warm en meenden er veel van voor de 
wedstrijd, maar wij wonnen de wedstrijd met 5-0. In deze wedstrijd kopte Rene Koop-
man er 3 ballen in vanuit een corner.
Wie is volgens jou de beste voetballer aller tijden? Cruijff deed het aardig goed.
Wat is het dieptepunt in je tijd als voetballer bij VV Langeveen? Door een sliding van mij 
schoot mijn tegenstander tegen de onderkant van mijn voet, waardoor hij zijn been brak.
Gewoon gras of kunstgras? Ik speel het liefst op gewoon gras. Maar als het nat is dan 
wil kunstgras ook nog wel.
Speel je liever alle wedstrijden dichtbij in een lastige competitie of speel je liever 
de wedstrijden verder weg waarbij je alle wedstrijden gemakkelijk wint? Dan toch 
liever alles dichtbij, dan heb je nog echt het noaber gevoel. En om 9 uur ’s morgens 
voetballen is al vroeg zat! Van mij mag het dan ook wel wat moeilijker worden, want 
dan doe je ook beter je best. 
Van welke trainer/leider heb je meest geleerd als voetballer? Van Marcel Waaijer 
senior. Maar ik moet het toch hebben van het hard werken en het gaat mij vooral om 
het plezier. Ook heb ik wel respect voor Paul Rikhof die de training leidde en hiervoor 
iedere keer uit Geesteren moest komen.
Hoe oud was je toen je begon met voetballen en met wie speelde je toen samen? Volgens 
mij was ik toen 7 jaar oud en ik kwam toen in de F-jeugd. Ik weet niet alle namen meer, 
maar sowieso met Leo Koopman, Ben Scholten en andere leeftijdsgenoten van die tijd.

Interview met voetballer Frans Oude Oosterik

De najaarscompetitie zit er op en daarin 
heeft onze jeugd louter hoogtepunten be-
leefd. Hoewel onze JO9 eerst aardig moeite 
had met de tegenstanders, zijn ze in fase 2 
toch behoorlijk aan de resultaten beginnen 
te werken en gaan ze vol goede moed pro-
beren deze lijn door te trekken. Langeveen 
JO11-1 ging in de 4e klasse voortvarend van 
start en wist de eerste fase ongeslagen 
door te brengen. De 3e klasse brengt hen 
mooie uitdagingen. De JO13-1JM is voor-
zien van liefst 3 meiden die allen hun man-
netje wel staan. Dit team wist uitstekend in 
de top van de 4e klasse mee te komen.

Kampioen
Bloedstollend spannend was de laatste 
wedstrijd van de JO15 thuis tegen De Zweef. 
Uitsluitend winst zou hen het kampioen-
schap brengen in een poule van de derde 
klasse waarin liefst vier potentiële kampi-

Van de jeugdcommissie

Op het moment van dit schrijven staan we net voor aanvang van de voorjaarscompetitie. Het zo-
geheten coronavirus ontwricht nog altijd ons normale leven, waarbij er altijd wel iemand in een 
quarantaine moet vertoeven. We houden moed en hopen zoveel mogelijk weer onze prachtige 
sport te kunnen uitvoeren.

oenskandidaten waren. Na een 0-1 achter-
stand bleek de veerkracht van dit team 
enorm en werd deze omgebogen naar een 
2-1 overwinning. We zijn erg benieuwd hoe 
Langeveen JO15-1 het er in de tweede klas-
se van af gaat brengen. Ook JO19-1 heeft 
zich uitstekend gepresenteerd in de derde 
klasse waarbij een mooie tweede plaats 
werd behaald, met een promotie tot gevolg. 

F-league
De allerkleinsten hebben de eerste maan-
den van dit seizoen hun ervaringen in Gees-
teren opgedaan. Bij collega Stevo werden 
onderling toernooitjes gespeeld van 4 te-
gen 4. Nu deze kleine welpen een beetje 
hebben kunnen wennen aan voetbal, gaan 
ze in de voorjaarscompetitie van start on-
der de noemer Langeveen JO8-1 en mogen 
ook zij daadwerkelijk wedstrijden gaan 
spelen. 

Activiteiten
Vorig jaar zijn er vele activiteiten gesneu-
veld. Oorzaak hiervan was het hardnekkige 
coronavirus dat nu nog steeds wereldwijd 
een grote rol speelt en waar we allen nog 
wel hinder van zullen blijven ondervinden. 
Desalniettemin proberen we alles weer op 
te pakken met de jeugdcommissie om weer 
een aantal mooie activiteiten plaats te laten 
vinden. Helaas konden de zaalvoetbaltoer-
nooien niet door gaan. Een enorm gemis 
voor de jeugd. Wel zijn we er in geslaagd 
om de pupillen toch nog een keer een 
zaalervaring op te laten doen. Zaterdag  

"We zijn erg benieuwd 
hoe Langeveen JO15-1 het 

er in de tweede klasse 
van af gaat brengen."
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Op de koffie bij vrijwilliger Rein Saris 

Wat is je persoonlijke dieptepunt geweest 
binnen VV Langeveen? Ik heb geen echte 
dieptepunten gekend bij de voetbal.
Door wie ben je ontdekt? Ik ben ontdekt 
door Gerben Olimulder, die mij heeft 
aangetrokken als scheidsrechter. Voor zijn 
team heb ik eerst bij het 4e gefloten. 
Daarna nog een paar jaar bij het 3e gefloten 
en vervolgens ben ik bij het 2e elftal terecht 
gekomen als scheidsrechter.
Wie is je jeugdidool? Ik had nooit een 
jeugdidool.
Wie vind je de beste voetballer van 
VV Langeveen? Ties Mensen vind ik op dit 
moment de beste, het is alleen jammer dat 
hij geblesseerd is. Maar z’n jongere broertje 
gaat nog beter worden.

Hoe ziet het thuisfront eruit? Samen met 
mijn vrouw Ans.
Wat is/was je opleiding en beroep? Ik ben 
altijd timmerman geweest. Eerst bij Dura 
Vermeer, daarna bij Kuipers en de laatste 
jaren bij Plegt-Vos.
Wat zijn je hobby’s? Mijn grootste hobby is 
volleybal, ik ben daar al 42 jaar trainer. 
Daarnaast ook wel voetbal, waar ik al 20 
jaar scheidsrechter ben. 
Op welke manier ben je actief binnen 
VV Langeveen? Ik ben lid van de futclub, 
waarmee we veel onderhoud doen bij de 
club en scheidsrechter van de JO-19.
Wat zijn je sterke punten (op sportgebied)? 
Een goed karakter en niet van opgeven 
weten.
Wat zijn je zwakke punten (op sportge-
bied)? Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. 
Dan dreunt het wel door in de bovenkamer.
Wat is je persoonlijke hoogtepunt geweest 
binnen VV Langeveen? Samen met andere 
mensen het regelen van de aanleg van het 
nieuwe kunstgrasveld. We hadden het op 
een gegeven moment zo goed voor elkaar 
dat we 14 dagen voor liepen op schema.
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"Ties Mensen vind ik op 
dit moment de beste, 

het is alleen jammer dat 
hij geblesseerd is."
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PUPIL VAN DE WEEK
Tijdens de meeste thuiswedstrijd van het eerste elftal is er een ‘pupil van de week’. 
De jeugdspeler krijgt een onvergetelijke middag op sportpark ’t Schreuder. Je mag 
o.a. bij de warming-up zijn en meedoen, tijdens de wedstrijd zit je in de dug-out en 
na afloop van de wedstrijd krijg je een verrassing. Dit seizoen wordt de pupil van de 
week geleverd door het team JO9-1 en deels JO8-1. Via de leiders wordt binnenkort 
het schema uitgedeeld.

Lotenverkoop tijdens wedstrijden 1e elftal wordt verzorgd via team van JO15-1. 
Leiders zorgen ervoor dat er iedere wedstrijd lotenverkopers zijn.

Informatie tijdens de thuiswedstrijden 1e elftal

Keeperstraining
De keeperstraining is voor de JO-8 t/m JO-11 op maandagavond 
van 18.30 tot 19.00 uur. Voor de JO-13 t/m JO-17 van 19.00 t/m 20.00 uur. 
De training wordt gegeven door Patrick Groothuis.

>>

18 december j.l. mochten zij onderling een 
potje voetballen in Fleringen. 

Op 15 januari 2022 stond de verenigingsac-
tie FC Twente op de kalender, echter ook 
deze viel in het water. Publiek was niet wel-
kom bij wedstrijden in de eredivisie zoals 
we allemaal weten. Voor de jaarlijkse win-
teractiviteit zouden we dit jaar naar Soccer 
Inside. Helaas, binnensportlocaties geslo-
ten. We moeten vooruit blijven kijken en 
ons richten op wat allemaal wel kan. De 

vooruitzichten zijn beter en dat geeft ver-
trouwen om er nog een leuk seizoen van te 
maken.

De bal rolt en we hopen dat hij blijft rollen. 
De jeugdcommissie wenst eenieder een 
plezierig, doelpuntrijk en sportief seizoen 
toe. Mocht je het ook leuk vinden om iets 
voor onze jeugd te willen betekenen of  
heb je ideeën, schroom dan niet en trek bij 
ons aan de jas of stuur een mailtje naar  
ttskamphuis@gmail.com.

Namens de jeugdcommissie
Tom Kamphuis

"De bal rolt en we hopen
dat hij blijft rollen."
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Wat is er positief aan VV Langeveen? De 
samenwerking rondom de verbouwing van 
de kantine. We hebben hieraan heel leuk 
samengewerkt, zonder enige woordenwis-
seling. Het was vragen en doen en dus veel 
respect voor elkaar.
Wat zou je veranderen aan VV Langeveen?
Een mooi terras met overkapping voor de 
kantine.
Wie vind je het meest gewaardeerde lid 
van VV Langeveen? Bennie Wigger zonder 
twijfel. En Harry Mensen. Dit zijn mensen 
van het eerste uur!
Wie vind of vond je de beste trainer van 
VV Langeveen? Ard Kerkhof, hij had 
discipline, hij was rustig en de jongens 
gingen voor hem door het vuur.

Kunstgras of gewoon gras? Persoonlijk 
heb ik liever kunstgras omdat hier veel 
minder onderhoud aan zit. Maar dan moet 
het wel zo’n veld zijn zoals het hier in 
Langeveen ligt. De eerdere velden waren 
van slechte kwaliteit.
Beste voetballer aller tijden en op dit 
moment? Bij Johan Cruijff komt niemand 
bij in de buurt, maar op dit moment is dat 
Frenkie De Jong.
Beste voetballer aller tijden in de wereld?
Dan kom ik bij Messi uit.
Heracles of FC Twente? FC Twente!
Wie wordt er kampioen in de eredivisie en 
waarom? Ajax, daar is geen discussie over 
mogelijk.

Hoe hoog zie je het eerste elftal van 
VV Langeveen eindigen in de competitie? 
Op de 5e of 4e plaats van onderen. 
Hoe hoog zie je de JO-19 van VV Langeveen 
eindigen in de competitie? Op de 2e plaats. 
Ik denk dat ze net te kort komen voor het 
kampioenschap. Ze hebben te veel last van 
blessures en te weinig spelers om dit op te 
kunnen vangen.
Ben je bijgelovig? Ik ben katholiek, maar ik 
kom alleen nog in de kerk als het nodig is. 
Voor wie of wat heb je bewondering?
Voor Bennie Wigger en Harry Mensen.
Aan wie of wat erger je je? Aan Mark Rutte. 
Naast wie werd je vanmorgen wakker? 
Naast Ans
Naast wie zou je ’s morgens nog eens 
wakker willen worden? Een mooie jonge 
meid met alles erop en eraan!
Wil je nog iets kwijt aan de leden of 
iemand in het bijzonder? Zorgvuldig 
omgaan met alles van de vereniging. Dit 
geldt zowel voor het veld als de kleedka-
mers en de materialen zoals ballen, 
pionnen, vlaggen, etc.
Zijn er nog dingen waar je op terug zou 
willen komen? Nee, alles gaat juist steeds 
beter. Het zou wel fijn zijn dat de leden wat 
meer initiatief nemen om te helpen met het 
onderhoud, zodat het niet iedere keer op de 
zelfde mensen aankomt. Het is niet alleen 
maar van de sport genieten, maar ook 
elkaar voorthelpen binnen de club.
Wie is de beste leider van VV-Langeveen?
Edwin Plegt, hij krijgt het voor elkaar een 
team op de kop te gooien en de wedstrijd te 
winnen. Daarnaast heeft hij karakter en 
had hij gezag over een elftal. Als je bij hem 
wat flikte zat je zonder pardon op de bank 
of kreeg je een andere boete.

"Het is niet alleen 
maar van de sport 
genieten, maar ook 
elkaar voorthelpen 

binnen de club."

OUDE FOTO: 1e elftal VV Langeveen 1978

Vlnr Staand: Theo Kienhuis, Theo Kienhuis kerklaan, Gerrit Hesselink, 
Henny Grootelaar, Alfons Hagedoorn, Bert Kamphuis, Bertus Nijhuis, Tjeerd Henstra, 
Ben Hemmes (voorzitter).
Vlnr hurkend: Bennie Wigger, Gerrit Hagedoorn, Harry Kienhuis, Henk Hesselink, 
Paul Rikhof, Alwie Buter.
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Activiteiten Commissie

In het gehele seizoen 2020/2021 heeft de 
activiteiten commissie bijna geen enkele 
activiteit kunnen organiseren door corona. 
Het enige wat we wel hebben kunnen orga-
niseren is een online spel en bingo party in 
maart 2021 samen met de handbal- en vol-
leybalvereniging. Daarnaast kijken wij 
vooruit naar een aantal activiteiten in het 
huidige seizoen.

Spel en bingo party 27 maart 2021
Tijdens deze online activiteit die samen door 
de voetbal-, handbal- en volleybalvereni-
ging is georganiseerd zijn er verschillende 
activiteiten gedaan. Deze online activiteit is 
live uitgezonden vanuit de voetbalkantine 
en is gepresenteerd door Stan Mensen. Zo 
konden de teams (meer dan 60) tegen el-
kaar strijden in een rebus/quiz ronde, een 
(muziek)bingo ronde en een escape room 
ronde. Daarnaast konden de teams vooraf 
een drank- en snackpakket bestellen om 
de plaatselijke horeca te steunen en tege-
lijkertijd konden er lootjes gekocht worden 
waarmee prijzen gewonnen konden worden 
tijdens de verloting. De avond is een groot 
succes geweest en heeft dan ook vele leu-
ke reacties opgeleverd van de deelnemers.

Sponsorloop jeugd 29 oktober 2021
Op Vrijdag 29 oktober 2021 was het weer tijd 
voor de jaarlijkse sponsorloop voor de jeugd 
van VV Langeveen. De opbrengst hiervan 
wordt onder andere besteed aan materiaal 
en activiteiten, waaronder het jeugdkamp, 
van de jeugd. Ook dit jaar is er weer een 
mooi bedrag opgehaald door de jeugdspe-
lers. Er was een goede opkomst van een 
kleine 50 jeugdspelers. De prijs die gewon-
nen kon worden was een nieuwe sporttas 
van VV Langeveen voor het lid dat het mees-
te geld heeft opgehaald, het lid dat de mees-
te sponsoren heeft gevonden en het lid dat 
de meeste rondjes heeft gelopen! Hieronder 
een overzicht van de jongens die in de prij-
zen zijn gevallen. Meeste geld opgehaald: 
Michael Kievitsbosch. Meeste sponsoren: 
Milan oude Elberink. Meeste Rondjes gelo-
pen: Ted Haarhuis.

Activiteiten die nog komen gaan dit 
seizoen
Op het moment van schrijven van dit arti-
kel is tot nu toe alleen nog een sponsorloop 
voor de jeugd georganiseerd en een poker-
toernooi voor de senioren leden. Daarna 
hadden we nog veel meer activiteiten op 
de planning, zoals een nieuwjaarsreceptie/
contactavond, de winteractiviteit in combi-
natie met de handbal en de volleybal. Deze 

"Doordat de activiteiten 
commissie dit jaar wel 

weer activiteiten hoopt te 
organiseren proberen we 
een hoop plezier rondom 

het voetbal terug te 
brengen in de vereniging."
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activiteiten konden helaas geen doorgang 
vinden door een nieuwe lockdown omtrent 
het corona virus. Wel hoopt de activiteiten 
commissie onder andere nog een broodjes-
actie, het jeugdkamp, het 5 tegen 5 toernooi, 
het veteranen toernooi en het sponsoren 
toernooi te kunnen organiseren dit seizoen.

Slotwoord
Helaas heeft Roy van de Aast aangegeven 
vanaf dit seizoen te stoppen bij de activi-
teiten commissie. Wij willen hem dan ook 
bedanken voor zijn jarenlange inzet! Daar-
naast willen wij Lars Oosterik en Thijn Paus 

uit de JO-19 welkom heten bij ons team hen 
veel succes en plezier toewensen!

Doordat de activiteiten commissie dit jaar 
wel weer activiteiten hoopt te organiseren 
proberen we een hoop plezier rondom het 
voetbal terug te brengen in de vereniging. 
Tot slot wensen wij iedereen een sportief 
en succesvol seizoen toe, met hopelijk veel 
hoogtepunten en veel spelplezier!

Ard Wolfkamp
Bruno van Ommenstraat 15
7651 BP Tubbergen
Tel. 0546-656703
(Lidnummer BPDJ577)

Benny Wolfkamp
Heidehof 9
7679 WE Langeveen
Tel. 0546-681498
(Lidnummer BPDH57V)

Rein Saris
Lunterhof 14
7679 TX Langeveen
Tel. 0546-681657
(Lidnummer GCKY05W)

Alfons ten Velde
Haarbrinksweg 45
7678 RS Geesteren
Tel. 0546-631375

Sebastiaan Tijhuis
Hardenbergerweg 190
7679 VH Langeveen
Tel. 06-36332799 

Ronnie Kikkert
Kleinhaar 49
7694 BK Kloosterhaar
Tel. 06-51038536

Nick Grashof
Gravenlandweg 5
7675 TB Bruinehaar
Tel. 06-22004673

Wout Schonewille
Bruinehaarsweg 58
7679 TJ Langeveen
Tel. 06-39094257

Mark Bekhuis
Hardenbergerweg148 
7679 VH Langeveen
Tel. 0546-681168

Erik Wildemors
Weuststraat 37 
7679 WC Langeveen
Tel. 0546-681202

Ewald Waaijer
Bruinehaarsweg 6
7679 TJ Langeveen
Tel. 06-50210511

Jeroen Oude Oostrik
Donckermannstraat 7
7651 BE Tubbergen
Tel. 06-29537219

Mark Kienhuis
Vasserdijk 41A

7679 VS Langeveen
Tel. 0546-68 14 11

Clubscheidsrechters



Sportspreekuur
Elke woensdag op het sportspreekuur 
van 18:30uur tot 19:30uur zijn de sporters 
van 'VV Langeveen' welkom bij ons in de 
praktijk voor een blessurebehandeling en/
of trainingsadviezen door fysiotherapeut 
Thijs Nieuwmeijer. Het sportspreekuur is 
voor alle sporters die geblesseerd zijn ge-
raakt en een beoordeling van de blessure 
willen. Het sportspreekuur is er ook voor 
de sporter die al langere tijd een blessu-
re heeft en graag wil weten wat er aan de 
hand is. Kortom elke sporter is welkom 
op dit spreekuur. Kun je niet op dit tijdstip, 
dan is er wel een ander geschikt moment 
aanwezig waarop je welkom bent. Graag 
van te voren bellen!!

Blessures
Je mag zonder verwijzing van de huisarts 
bij ons op de praktijk komen. Je klacht 
wordt beoordeeld middels een onderzoek 
waarbij bijvoorbeeld echografie kan wor-
den ingezet. Hierna volgt er een advies, 
herstel bevorderende oefeningen of een 
behandeling. Op deze manier zorgen we 
voor een zo spoedig mogelijk en optimaal 
herstel. Ook kunnen we adviezen geven in 
de trainingsopbouw. Dit kan een eenmalig 
advies zijn of een training op maat. Mocht 
er sprake zijn van een ernstige blessure, 
dan hebben wij korte lijntjes met huisart-
sen, sportartsen en/of orthopeden om je 
door te verwijzen. 

Fitnessen
Uiteraard is er ook de mogelijkheid om 

te fitnessen bij Fysiotherapie Lange-
veen-Manderveen. Kijk voor de openings-
tijden op onze website www.fysiolange-
veen.nl !! Voor voetballers die in de zomer 
en/of winterstop hun conditie op peil wil-
len houden, bieden wij advies en begelei-
ding op maat voor een gereduceerd tarief. 
De zaal is voor iedereen die graag aan fit-
ness doet. Kom gratis en vrijblijvend een 
keer langs om de fitnessapparatuur uit te 
proberen.

Conclusie
Wacht bij een blessure niet te lang en 
maak een afspraak voor een goede beoor-
deling van je klacht. Laat je bij twijfel altijd 
beoordelen door een fysiotherapeut, zodat 
ernstig letsel kan worden uitgesloten.

Contact
Telefoon: 0546 68 11 22
What’s App: 06 13 10 57 29

Wij wensen jullie een sportief seizoen toe.

Met sportieve groeten,
Collega’s Fysiotherapie 
Langeveen-Manderveen
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Sponsor Gerald Nobbenhuis van Café Nobbenhuis
aan het woord
Hoe is het voor jou allemaal begonnen 
bij café Nobbenhuis en hoe lang ben je al 
bezig met het bedrijf? 
Eerst ben ik begonnen als kok bij 
verschillende bedrijven zoals Tante Sien, De 
Liskoel, Het wapen van Ootmarsum en café 
restaurant Waaijer voordat ik zo’n 20 jaar 
geleden “thuis” ben gekomen om pa en ma 
te helpen.

Wat zijn je toekomstplannen voor Café 
Nobbenhuis? 
Voor dit moment gaan we eerst op dezelfde 
manier verder, voor uitbreidingen o.i.d. zijn 
nu nog geen plannen. Maar wat niet is, kan 
in de toekomst nog komen.

Wat voor ander beroep zou je gedaan 
hebben als je het café niet kon 
overnemen? 
Ik heb altijd al in de horeca gewerkt, vanaf 
het meehelpen tot zoals het nu is. Dit doe ik 
ook al vanaf 15 jarige leeftijd.

Waarom ben je sponsor van VV Langeveen?
We zijn sponsor van de voetbal, omdat de 
voetbal ook al jaren in het café kwam en je 
iedereen bij de voetbal wel een beetje kent.

Wat merk je ervan dat je VV Langeveen 
sponsort? 
Wij merken er zelf niet zo heel veel 
van, maar het belangrijkste is vooral 
de binding met de mensen uit het 
dorp. De samenhorigheid in een kleine 
gemeenschap hoort er ook een beetje bij.

Sponsor je nog meer verengingen in 
Langeveen en omstreken? 
We sponsoren meerdere verenigingen 
zowel binnen als buiten Langeveen. In 
Langeveen sponsoren we de handbal, 
de volleybal, de klootschieters en de 
carnaval. Buiten Langeveen sponsoren 
we bijvoorbeeld de voetbalverenigingen 
van STEVO, Kloosterhaar en Manderveen, 
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maar ook de carnaval in Harbrinkhoek en 
staan we ook op de bus van supporters 
vereniging SVGT. Daarnaast sponsoren 
we wel eens eenmalig in verschillende 
krantjes en folders.

Wat doe je allemaal voor VV Langeveen?
Met evenementen helpen met eten en ook 
wel met tafels stoelen e.d. Als er wat nodig 
is kunnen de verenigingen hier terecht.

Doe je zelf aan een sport? Zo ja welke?
Nu niet meer, maar heb vroeger zelf alle 
jeugdelftallen wel doorlopen bij de voetbal. 
Later heb ik nog een aantal jaren in het 6e 
elftal gevoetbald tot ongeveer 35 jaar oud.

Wat vindt je leuk aan VV Langeveen? 
Eerst een mooi potje voetballen met elkaar 
en vooral de gezelligheid na de wedstrijd 
met elkaar een biertje drinken. Dit werd 
later steeds moeilijker te combineren met 
het werk en bij een teamsport moet je 
er normaal gesproken toch wel zijn, dus 
daarom ben ik toen gestopt.

Wat moet er veranderen aan 
VV Langeveen? En waarom. 
We vinden het vooral jammer dat de 

meeste voetbalteams hier niet 
meer vertrekken naar de uitwedstrijden, 
zoals dat hiervoor altijd is geweest. Dat 
de kantine er is gekomen vinden wij 
prima, alleen hadden wij graag wat eerder 
betrokken willen worden bij de plannen 
hiervoor. Dus de communicatie zou soms 
wat beter kunnen.

Ben je ook shirtsponsor van een elftal? 
Wij sponsoren het 3e elftal bij de voetbal en 
ook nog wat andere teams bij de handbal, 
de volleybal en de klootschieters.

Wat wil je heel Langeveen nog meegeven?
Langeveen is een mooi dorp, waarbij je el-
kaar moet helpen om het zo te houden!

Dit jaar hebben jullie zelf een jubileum, 
kun je hier iets over vertellen? 
We bestaan dit jaar 50 jaar en hier hebben 
we vele mooie reacties op gehad en daarbij 
ook veel mooie bossen bloemen gekregen. 
We willen dit ook nog wel gaan vieren, 
maar dan als alles weer normaal is i.v.m. 
de corona.

Zijn er verder nog mooie vooruitzichten?
Dat we na corona het normale leven gewoon 
weer kunnen oppakken en weer feesten zo-
als carnaval kunnen organiseren.

Pesten en grensoverschrijdend gedrag

Iedereen wil graag onbezorgd en vol plezier kunnen sporten. Helaas is dit niet altijd het geval 
en daarbij is pesten een breed en actueel begrip. Het komt niet alleen voor onder kinderen, 
maar ook onder volwassenen en dit kan zich in verschillende vormen uiten. De gevolgen voor 
degenen die gepest worden zijn vaak groot, zonder dat de ‘pesters’ zich hier altijd bewust van 
zijn. Zo kan het voorkomen dat iemand niet meer kan/wil voetballen omdat hij/zij gepest wordt.  
VV Langeveen wil dit kenbaar maken, zodat iedereen zich bewust wordt van de gevolgen en wel-
ke stappen er genomen kunnen worden.

Stappenplan bij pestgedrag:
•  Stap 1: Meld als kind, of ouder, of lid het 

pesten bij de trainer/leider.
•  Stap 2: De trainer/leider spreekt alle be-

trokkenen op het pestgedrag aan en infor-
meert de Technische Commissie van dit 
voorval. De trainer/leider checkt daarna 
regelmatig bij de kinderen of het pesten 
ook is vermindert en koppelt dit terug aan 
de Technische Commissie dan wel het 
hoofdbestuur.

•  Stap 3: Vermindert het pesten niet dan 
worden de ouders van alle betrokken kin-
deren op de hoogte gesteld met een brief. 
Hierin wordt de situatie uitgelegd en de 
mogelijkheid aangeboden in gesprek te 
gaan met de betrokkenen om naar een 
prettige sportsituatie terug te keren voor 
iedereen.

•  Stap 4: Mocht het pesten na dit gesprek 
nog steeds doorgang vinden, dan zullen er 
algemene consequenties uitgedeeld wor-
den door de jeugdcommissie, in samen-
spraak met het hoofdbestuur. 

Wat doet VV Langeveen om pesten tegen 
te gaan?
•  VV Langeveen wil het pesten ‘voorkomen’ 

door er preventief aandacht aan te beste-
den en direct in te grijpen als er sprake is 
van ‘pestgedrag’.

•  VV Langeveen probeert geschikte en ‘ste-
vige’ trainers/leiders voor een team te vin-
den.

•  VV Langeveen heeft ook een ver-
trouwenscontactpersoon. Deze per-
soon is onafhankelijk en is te bena-
deren als je bepaalde ‘persoonlijke’ 
zaken niet met je trainer of leider wilt/
durft te bespreken. Stuur een direc-
te mail voor advies of een gesprek naar  
vertrouwenscontactpersoon@vv-langeveen.nl.

•  De pesters worden aangepakt, opdat er 
weer een goede sfeer ontstaat binnen het 
team.

"Iedereen wil 
graag onbezorgd 

en vol plezier 
kunnen sporten."
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hoofdsponsor Plegt-Vos Langeveen
hoofdsponsor Hendriksen Accountants Tubbergen
jeugdsponsor Café Restaurant Waaijer Langeveen
subsponsor Aannemersbedrijf Kuipers BV Langeveen
subsponsor Autobedrijf H. Tijhuis Langeveen
subsponsor Café Nobbenhuis Langeveen
subsponsor Cafetaria “de Ruif” Langeveen
subsponsor Hans Plegt Transport Langeveen
subsponsor Hout- en bouwmaterialen H. Oude Hendriksman Langeveen
subsponsor Krola Lasbedrijf Langeveen
subsponsor Plusmarkt Wallerbosch Geesteren (ov)
subsponsor Slagerij Hemmer Geesteren (ov)
subsponsor Tuincentrum Heerdink Geesteren (ov)
subsponsor Oude Nijeweeme Zand en Grind Langeveen
subsponsor Slagerij Lansink Vasse
subsponsor Installatiebedrijf Meinders Geesteren (ov)
subsponsor Van Berkum Lochem
subsponsor Bakkerij De Kraai Geesteren (ov)
subsponsor Combi-Glas Geesteren (ov)
subsponsor Loohuis Installatietechniek Fleringen
 4D Logic Langeveen
 A.S.BE BV Daarle
 Agrimeij Bruinehaar
 Alberink Autobedrijf Albergen
 Alwin Kuiphuis timmerwerken Geesteren (ov)
 Architectenburo E. Meinders Geesteren (ov)
 Arjan Paus kraanverhuur Langeveen
 Auto Haarhuis Geesteren (ov)
 Auto Masselink Tubbergen
 Auto Totaal Tubbergen Tubbergen
 Autobedrijf Gebr. Bekhuis Langeveen
 Autobedrijf M. Mensink Langeveen
 Automobielbedrijf Lenferink Almelo
 Autospuitbedrijf Grootelaar Langeveen
 B & K Bouwbedrijf B.V. Albergen
 Balotti Fliesenwelt Itterbeck
 Bedrijfswagens & Autoservice Döbber Geesteren (ov)
 Bels restaurant/theeschenkerij Mander
 Ben Geuke Schilder Langeveen
 Bernds Klussenbedrijf Langeveen
 Bistro de Kruidentuin Geesteren (ov)
 Boerenbond Geesteren Geesteren (ov)
 Boswerger diervoeders Geesteren (ov)
 Bouw Team Oost B.V. Albergen
 Bouwbedrijf Kamphuis Geesteren
 Bouwgroep Huiskes B.V. Tubbergen
 Bouwmaterialenhandel De Pannenloods Albergen 
 Café nijhuis Mander
 Chris Voshaar Engineering en Machinebouw Harbrinkhoek
 Columbus junior kinderopvang  Almelo
 ConnectWorks IT Professionals  Almelo
 Cris Peulken  Geesteren (ov)
 De Amanshoeve zorgverlening BV  Manderveen

 De Broekbeke Visvijvers  Geesteren
 De Jong en Laan Accountants  Oldenzaal
 De knopspeld  Langeveen
 De korenbloem  Geesteren (ov)
 De Muller B.V. (de kok accountants)  Agelo
 De-IT  Geesteren (ov)
 Dentallas Tandtechniek  Albergen
 Deterink Assurantieën  Tubbergen
 Droste Bejah B.V.  Hardenberg
 Ebuss afbouw  Geesteren (ov)
 Ed Smakelijk  Langeveen
 Ekelenkamp Assurantiën B.V.  Nijverdal
 Elferink Schoenen en Podologie  Geesteren (ov)
 EP Electropan  Tubbergen
 Erik Bekhuis  Langeveen
 Esbouw Kloosterhaar  Kloosterhaar
 Eskerwijn vof  Langeveen
 Ewilgro  Tubbergen
 Expert  Tubbergen
 FA B.H.J. Tijhuis  Tubbergen
 Fa. Reekers Tuinmachines  Geesteren (ov)
 Freie Tankstelle Vorrink  Itterbeck
 Futterkrippe  Itterbeck
 Fysiotherapie Langeveen  Langeveen
 G.Gijsbers tentenverhuur  Langeveen
 Garagebedrijf B. Rikhof  Langeveen
 Garagebedrijf Oude Avenhuis  Geesteren (ov)
 Geerink Akkerbouw B.V.  Bruinehaar
 Gerald Hoek schilder  Geesteren (ov)
 Gerrits Tuinmeubelen  Vroomshoop
 Goossen Te Pas Bouw B.V.  Enschede
 Groentehal Oosterik  Tubbergen
 Grolsch N.V.  Enschede
 Groothuis Handel  Tubbergen
 Haarhuis IJzerwaren  Geesteren (ov)
 Hamer Schoenen  Geesteren (ov)
 Handelsonderneming Armando  Vriezenveen
 Hankamp Bouwbedrijf  Geesteren (ov)
 Hans Luft  Bruinehaar
 Harmelink nieuw- en verbouw  Geesteren (ov)
 Henk Hilberink  Geesteren (ov)
 Heppenhuis Dienstverlening V.O.F.  Langeveen
 Herterij Twente  Geesteren (ov)
 Hoek en Zn. Aannemersbedrijf  Tubbergen
 Hofhuis bouw en installatietechniek  Langeveen
 Hofhuis Keukens en Meubelen  Harbrinkhoek
 Hopje verhuur Geesteren (ov)
 Hoppenbrouwers installatie Almelo
 Hotel MarCant B.V. Tubbergen
 Houtzagerij Hesselink Tubbergen
 Hoveniersbedrijf Derkink Deurningen
 Hoveniersbedrijf Evers Geesteren (ov)
 Huzink Bouwmaterialen C.V. Vriezenveen
 Ingrid vd Riet administratie Bruinehaar
 Installatiebedrijf Eppink Tubbergen
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 PMA Schilders Vriezenveen
 Poffers Klussenbedrijf Geesteren (ov)
 PVCity B.V. Geesteren
 R&S Products Almelo
 Raab Karcher Bouwstoffen Vriezenveen
 René Reekers Transport Geesteren (ov)
 Ria’s Eetcafe Mander
 Richard Harmelink behang Geesteren (ov)
 Rick de Tuinman Langeveen
 Riwald Corporate Branding B.V. Almelo
 Rokramix Holding B.V. Enschede
 Ronnie Filart Video Tubbergen
 Schildersbedrijf Hemmer Geesteren (ov)
 Schröder Carwash Tubbergen
 Slaapspecialist Oldenzaal Oldenzaal
 Slagerij Jager Kloosterhaar
 Sligro Food Group Nederland B.V. Almelo
 Snijders Electronics Tubbergen
 Sodiak Horsetrucks B.V. Geesteren
 Steggink Aannemersbedrijf Reutum
 Supermarkt Attent Peddemors De Pollen
 Supportersvereniging Langeveen Langeveen
 Tasttoe hapjes Almelo
 TDI Techniek Reutum
 Tegelzetbedrijf Beld Albergen
 ter Groot Grond- en loonwerken Langeveen
 Ter Steege Bouw Vastgoed Hardenberg BV Hardenberg
 Ter Woerds Neede
 Timmerbedrijf H.P. Lenferink Tubbergen
 Timmerbedrijf Hilberink Geesteren (ov)
 Tom Linneman Bouw en Advies Geesteren (ov)
 Toren Vishandel Almelo
 Transportbedrijf H.A. Leemans Vriezenveen
 V.O.F. Aalderink Langeveen
 Veehandel gebr. Tijhuis Langeveen
 Veevoeder- en kunstmesthandel J. van der Aast Langeveen
 Veldhuis interieurverzorging Geesteren (ov)
 Vera Welker makelaars Enschede
 Verfhandel Sobott Nordhorn
 Vishandel Fa. Reinerink Geesteren (ov)
 Waaijer metselwerken Langeveen
 Wentrup Bloemen en Planten BV Tubbergen
 Weserve Hengelo (ov)
 Weusthuis Makelaardij Tubbergen
 Woninginrichting J. Morskieft Reutum
 Woonwinkel Frits Vos Westerhaar
 Zalencentrum Spalink Geesteren (ov)
 Zomer Zonwering Vroomshoop

En natuurlijk willen we ook alle wedstrijdsponsoren bedanken
voor hun steun bij elke thuiswedstrijd van het eerste elftal!

 Installatiebedrijf H. Derkink Geesteren (ov)
 Installatiebedrijf Nijkamp B.V. Langeveen
 J&J Techniek Almelo
 JaBé Reclame B.V. Tubbergen
 Jeder Klussenbedrijf Langeveen
 JHW bouwdiensten Nijverdal
 Jij Hypotheken Nijverdal
 Joosten Hijsen Vriezenveen
 Jos Engbers Motoren Tubbergen
 Jos Overmeer Geesteren (ov)
 Kamphuis sloopwerken Haarle
 Kampkuiper Bistro & Catering B.V. Harbrinkhoek
 Kap- en schoonheidssalon Yvet Langeveen
 Kapper Huub Tubbergen
 Kinderopvang de Boerderij Geesteren (ov)
 Klaas Metaalbedrijf Geesteren (ov)
 Kobra Holding Tubbergen
 Koopman Assurantieën Albergen
 Koopman Mode Tilligte
 Kottink personeelsdiensten Geesteren (ov)
 KPJ Langeveen Langeveen
 Kreuwel Vof Tubbergen
 Kroezen infra Tubbergen
 Kuipers Hoogwerkers Tubbergen
 Kuiphuis Kraanverhuur B.V. Oldenzaal
 Landbouwmechanisatie Niemeijer Langeveen
 Leonie oude Voshaar vishandel Vroomshoop
 Lesker Bouwkundig Tekenburo Almelo
 Lohuis APK Geesteren (ov)
 Loohuis Telecom & Beveiliging B.V. Fleringen
 Loonbedrijf Nijmeijer-Kuipers Nutter
 Loonbedrijf Wesselink Manderveen
 Lucas IT Albergen
 Machinist verhuur twente Langeveen
 Marit's bloemboutique Albergen
 Mensink Autoschade Tubbergen
 Morshuis Zalenverhuur Albergen
 MTS Schrage Bruinehaar
 Nat@sja's Hairstudio Tubbergen
 News Outside Tubbergen
 Nieuw- en Verbouw Van de Logt Geesteren
 Noppers fietsen Sibculo
 Notaris Vrielink-Willems Zonder Tubbergen
 Oesterzwammenkwekerij Geerink Langeveen
 Oosterik openhaardhout Langeveen
 Ormel Landbouwbedrijf Bruinehaar
 Oude Hendriksman Autotechniek Almelo
 Oude Kotte pluimvee Geesteren (ov)
 Oude Lenferink Fleringen
 Oude Wesselink Kozijnen B.V. Geesteren
 P&P Keukens Geesteren (ov)
 Patrick Alberink Tubbergen
 Petra Vlierman Geesteren (ov)
 Phone House tubbergen Tubbergen
 Plegt bouw bv Ootmarsum




