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VAN DE KOLK BOUW B.V.
0577 - 461 855

vandekolk.nl

BOUWEN 
MET VAN 
DE KOLK

Met ruim 85 jaar ervaring in 
de bouw staat Van de Kolk 
Bouw B.V. uit Garderen borg 
voor kwaliteit, degelijkheid 
en betrouwbaarheid. 

Wilt u meer weten of een 
offerte ontvangen? Eén 
telefoontje aan ons adres is 
voldoende.

Fysiotherapie Stroe
Fysio- en manuele therapie

www.fysiotherapiestroe.nl
info@fysiotherapiestroe.nl
Telefoon +31 655783711 

Fysiotherapie, manuele therapie, dry-needling, (sport) 
revalidatie en begeleid sporten.

NIEUW: echograasch onderzoek, voor meer inzicht 
en duidelijkheid in uw klachten. Voor meer 
informatie neem een kijkje op onze website.

Het adres voor uw herstel

Blauwgras 2       3776 NC, Stroe
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Voorwoord

Vorig seizoen eindigde met een domper toen het 
eerste elftal op de laatste speeldag van het seizoen 
degradeerde naar de vierde klasse. Een scenario dat 
niemand had kunnen bedenken. Inmiddels staat er een 
nieuwe hoofdtrainer voor de groep, hebben een aantal 
spelerswisselingen plaatsgevonden en heeft iedereen de 
knop omgezet naar het nieuwe seizoen. De jeugd staat er 
goed voor, met alle teams die goed bezet zijn en op een 
mooi niveau kunnen presteren. 

Het vrijwilligerskader is uiteraard binnen onze vereniging 
een uitdaging. Dat was vorig seizoen het geval en dat zal 
ook dit seizoen een belangrijk punt van aandacht zijn. Om 
ons heen zien we steeds vaker berichten van verenigingen 
waar de bar gesloten blijft in verband met onvoldoende 
barpersoneel of wedstrijden die niet doorgaan door een 
ontbrekende scheidsrechter. We doen er alles aan om dit 
binnen v.v. Stroe te voorkomen, uiteraard kan dat alleen 
met hulp van iedereen. 

Samenstelling bestuur 
De afgelopen jaren hebben enkele wisselingen 
plaatsgevonden in het bestuur. Deze wisselingen worden 
altijd officieel gecommuniceerd en bekrachtigd in de 
Algemene LedenVergadering, maar we kunnen ons 
voorstellen dat niet iedereen deze altijd meekrijgt. 
Als bestuur vinden we het belangrijk om ‘middenin’ 
de vereniging te staan en daarom maken we graag 
(hernieuwd) kennis met iedereen. 

Arjan van Donkelaar: in het dagelijks leven werkzaam 
als accountant bij ODG accountant. Binnen het bestuur 
is Arjan de penningmeester van v.v. Stroe en daarmee 
verantwoordelijk voor de boekhouding, contributies en 
facturen. Als lid is Arjan speler en leider van Stroe 6 en 
regelmatige scheidsrechter van de Vrouwen 1. 

Edwin Veldhuizen: Edwin is werkzaam als commercieel 
directeur bij Zwanenberg Food Group. Sinds dit seizoen 
heeft Edwin de voorzittershamer overgenomen van Gerard 
van Laar. Als voorzitter heeft Edwin geen vaste portefeuille, 
maar is verantwoordelijk voor de algemene zaken. In zijn 
actieve periode als lid heeft Edwin jarenlang in het eerste 
elftal van Stroe gespeeld. Tegenwoordig is hij weer actief 
als barvrijwilliger.

Jasper Groeneveld: binnen het bestuur verantwoordelijk 
voor de sponsoring, kleding en overig materiaal. Deze 
rol sluit mooi aan, of eigenlijk andersom, bij zijn baan als 
Sales Representative bij Deventrade. Als lid heeft Jasper 
tot aan vorig seizoen in het eerste elftal gespeeld en zet hij 
nu zijn voetbalcarrière voor in het derde elftal.

Emiel Brunekreef: Emiel is de secretaris van het bestuur. 
Emiel is verantwoordelijk voor alle interne en externe 
correspondentie en de vastlegging van de notulen van 
vergaderingen. Buiten het bestuur is Emiel ondernemer 
met zijn eigen reclamebureau BenedenBoven. Veder is hij 
binnen de club nog actief als jeugdleider en vormgever 
van de presentatiegids. 

Gerald van Veldhuijsen: Gerald is werkzaam als Product 
Owner bij Abn Amro. Binnen het bestuur heeft hij de rol 
van technisch coördinator die verantwoordelijk is voor het 
technisch beleid wat o.a. de trainers en elftalindelingen 
inhoudt. Gerald is momenteel spelend lid van het vierde 
elftal en heeft daarvoor jarenlang in het eerste elftal 
gespeeld. 

Hendri Evers: Hendri is binnen het huidig bestuur het 
langstzittende bestuurslid. Hendri is de wedstrijdsecre-
taris van v.v. Stroe en daarmee verantwoordelijk voor alle 
wedstrijdzaken en planning. Hendri is werkzaam als mag-
azijnbeheerder bij Steco. Naast het bestuur is hij actief als 
jeugdtrainer, in de jeugdcommissie en als barvrijwilliger.

Op naar het 75-jarig bestaan 
In 2023 bestaat voetbalvereniging Stroe 75 jaar. Dit 
willen we op uitbundige wijze gaan vieren met iedereen. 
Hiervoor zijn we op zoek naar ideeën en mensen die het 
willen helpen vormgeven. We gaan hier een aantal mensen 
voor benaderen. Ben je nog niet gevraagd? Schroom niet 
en meldt je aan bij een bestuurslid. Zie hierboven ;).

We hopen voor iedereen  dat het een mooi seizoen 
mag worden. Met goede prestaties op het veld en 
een gezonde gezellige teamgeest. Niet alleen in de 
voetbalteams maar ook in de vrijwilligersteams zoals de 
onderhoudscommissie, barcommissie, jeugdcommissie 
enzovoort. Op die manier kunnen we met elkaar genieten 
van het verenigingsleven dat v.v. Stroe heet.

Voor u ligt alweer de derde 

presentatiegids van de voetbalvereniging 

Stroe. Het is prettig om te merken dat de 

gids door iedereen positief ontvangen 

wordt. Dat geeft de vrijwillige makers 

energie om zich er voor te blijven 

inzetten. In deze presentatiegids stellen 

we de vereniging én onze sponsoren 

aan u voor. Dat doen we doormiddel van 

foto’s en artikelen van uitgelichte leden.

Op naar het 
75-jarig bestaan
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Ook nieuw dit jaar, een nieuwe update van de Technische Commissie Jeugd, 

ook wel TC Jeugd. Dit keer stelde we Marty van den Hudding enkele vragen 

om een kijkje in de keuken te krijgen. Zijn ze happy? Wat staat er voor het 

komend jaar op de planning? En zijn er nog zaken veranderd? U leest het hier!

Jong geleerd

Uit de startblokken 
“We starten dit jaar met maarliefst 13 jeugdteams en 
er is weer een team bij de Mini’s van start!”, zegt Marty 
tevreden. Een mooi aantal! Marty geeft aan dat de TC 
tevreden is met dit aantal. De focus voor de komende tijd? 
“Bij de jeugd onder 10 en lager is het vaak zo dat er in het 
begin van het seizoen nieuwe spelers op voetbal komen. 
Deze kinderen goed laten landen en een ook helder 
communiceren met ouders, leiders, trainer heeft in deze 
fase altijd de aandacht. 

Langere termijn 
Trainingsvormen en begeleiding staan dit jaar hoog op 
de agenda. “Op langere termijn heeft het onze aandacht 
om op één lijn te zijn en te blijven voor wat betreft de 
trainingsvormen die we toepassen”, geeft Marty aan. 
Ook geeft hij een mooi voorbeeld van hoe hier dit jaar 
aan gewerkt gaat worden. “Dit seizoen gaan we voor de 
Onder 8 tot en met Onder 11 circuit training geven. Hierbij 
worden er diverse oefeningen uitgezet waar de trainers - 
onder leiding van een TJC lid - met hun team de oefening 
gaan uitvoeren.” Op deze manier leren de -vaak nieuwe- 
trainers diverse oefeningen die ze voor de toekomst 
kunnen gebruiken. “Dit geeft de kinderen duidelijkheid als 
de training een gedegen opbouw heeft en weten ze waar 
ze aan toe zijn”, vervolgt hij. Verder wil het team van de TC 
vaker en actiever de trainers opzoeken en het gesprek aan 
gaan.  

Jong geleerd 
Jong beginnen met deze trainingsvorm is belangrijk. 
De TC ziet dat dingen die bij Onder de 8 geleerd worden 
een goede basis leggen voor de latere teams. En dat 
het als prettig ervaren wordt als er herkenning is in de 
trainingsvormen. Ook als er in het nieuwe team een 
andere trainer voor de groep staat. “De trainingen blijven 
uiteraard niet hetzelfde naarmate kinderen in een hoger 

elftal gaan spelen, we moeten ze blijven prikkelen door 
uitbreidingen en de moeilijkheid te verhogen”, aldus 
Marty. Goed bezig mannen! 

Mooi om te zien 
De TC houdt zich niet alleen bezig met de trainingen. 
We vroegen hem wat hij een mooie ontwikkeling van 
de afgelopen jaren vond. Zonder twijfel antwoord hij: 
“Tijdens de corona periode was het in het begin lastig 
om de jeugd te vermaken. Ik vond het erg fijn om te zien 
dat de TC zijn best deed om zaterdagochtend toch leuke 
training op te zetten, soms met techniek en de andere 
keer een toernooitje.“ “En wat fijn is, is dat er weer veel 
ouders,verzorgers, opa’s en oma’s op zaterdag komen 
aanmoedigen. De kinderen vinden het leuk en voor een 
vereniging is het ook belangrijk dat er supporters zijn, dat 
houdt de boel levendig.”, voegt hij toe. 

Verandering 
Niet alleen bij Stroe veranderen we, maar ook bij de 
KNVB wijzigen er dingen. Dit jaar is de competitie indeling 
veranderd is. “Die ziet er als volgt uit: In plaats van een 
seizoen tot de kerst en van januari tot eind juni komt er nu 
een 3 fasen competitie.”, deelt Marty. Zo ziet dat eruit:

fase 1 
Bekervoetbal in een poule van 6 teams tot de 
herfstvakantie

fase 2 
Reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie

fase 3 
Reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop

OPROEP 
Is het dan alleen maar lofzang en mooie ontwikkelingen? 
Ja, voornamelijk! Echter wil de TC graag via deze weg 
aandacht vragen voor een paar onderwerpen. 

Ophalen & Tolnegenweg 
De TC wil graag extra aandacht voor de kinderen die 
worden opgehaald door ouders/verzorgers. Ze - en als 
wij als club - vragen aan de kinderen om niet bij de 
uitrit op de Tolnegenweg te gaan staan, maar binnen 
de hekken bij de fietsen te wachten. Helemaal als 
het weer donkerder wordt, voorkomt dit gevaarlijke 
situaties.

Leiders & Trainers 
Een oproep aan de jeugdspelers van JO19 en 
JO17: We hebben altijd moeite met het vinden van 
genoeg trainers/leiders. Het zou de club enorm 
helpen als jij helpt als trainer of begeleider van de 
jongere teams. 

Kijk met ons mee 
Lieve ouders, begeleiders, opa’s en/of oma’s en alle 
andere leden en bezoekers. We zitten altijd enorm krap 
in scheidsrechters. Wilt u met ons meekijken of ken je 
iemand die zaterdag een wedstrijdje wil fluiten? We horen 
het graag. Want zonder scheidsrechter staat alles stil!

Eerder 
Een mooie tip van de TC die niet gaat over ‘eerder’ van 
‘vrogger’, met dat gras, maar over minuutjes: kom vooral 
af en toe 10 of 15 minuutjes eerder (of blijf wat langer) 
om te zien wat uw kind met een training doet. Dat doet ze 
goed!

Ook de TC 
Dat was een goede mix van mooie punten en punten die 
we met z'n allen meenemen dit seizoen. Wilt u meer weten 
over de TC neem dan contact met een van hen op. 

De TC houdt zich bezig met het indelen van de teams en 
welke klasse ze gaan spelen. Ook begeleiden en helpen ze 
trainers met het verzorgen van goede trainingen.

Ook de Leiders van de teams worden geholpen en 
aangestuurd door de TC. Verder begeleiden ze leerlingen 
bij een (maatschappelijke) stage. 

Mocht er voor leiders, trainers of ouders iets onduidelijk 
zijn of problemen zijn, zoek dan iemand van de TC. De TC 
zal samen met u tot een oplossing te komen.

Marty  
van den 
Hudding 
technische  
commissie jeugd 

Aantal keren per 
seizoen met elkaar 

om tafel hoe het gaat 
en wat er beter of 

anders kan
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 FEESTKALENDER
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hutspottoernooi 17 december

Toernooi voor alle seniorenelftallen en JO19

monkeytown 9 november

Spelen en klauteren met jo8/jo9 zwemmen 11 november

Waterpret voor jong en oud met jo12/jo13

pietentraining 29 november

Train als een echte piet met jo8t/m jo11

schaatsen 14 of 21 januari (o.v.b.)

Bekijk of je net zo behendig ben op het ijs met jo10 t/m jo13

bingo 10 februari 17 februari

Leuke prijzen voor jo8/jo9 op 10 februari en voor jo10/jo11 op 17 februari

vrijwilligersavond 20 januari

Avond voor alle vrijwilligers van v.v. Stroe

wildmiddag 17 december

Traditionele feestmiddag met rad van avontuur en oud-hollandse spelen

jeugdplaybackshow 25 maart

Spectaculaire playbackshow voor alle jeugdteams

nieuwjaarsloop 7 januari

Puzzeltocht om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden

familiedag 10 juni

Gezellige seizoensafsluiting voor jong en oud met penaltybokaal

 
 
 
 
 
 

 
Openingstijden: 
Maandag geopend vanaf 08.00 uur (begeleiding aanwezig vanaf 18.30 uur) 
Dinsdag geopend vanaf 08.00 uur (begeleiding aanwezig vanaf 18.30 uur) 
Woensdag geopend vanaf 08.00 uur (begeleiding aanwezig vanaf 18.30 uur) 
Donderdag geopend vanaf 08.00 uur (begeleiding aanwezig vanaf 18.30 uur) 
Vrijdag geopend van 12.00 tot 18.00 uur                         
Zaterdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur 
Zondag gesloten 
 

           Essenerweg 49      •      3774 CA     •      Kootwijkerbroek     •      06-11883542               .       

 
Fitness in Kootwijkerbroek 
Bij Sportclub Fit & Well kunt u op een laagdrempelige manier kennis maken met fitness. 
Goede, persoonlijke begeleiding is hierbij essentieel. Maandag tot en met donderdag is er dan ook vanaf 18.30 uur begeleiding aanwezig. Tijdens deze 
avonduren werken wij op afspraak, zodat we voor iedereen voldoende tijd en ruimte tot onze beschikking hebben. Ook is er de mogelijkheid om overdag 
te sporten, dit is echter zonder begeleiding . Kom gerust eens langs om onder het genot van een kopje koffie een kijkje te nemen in onze fitnessruimte. 
Om in contact te komen met Fit & Well kunt u de gegevens vinden op onze website. Of bellen met nummer 06-11883542. 

      www.manfit.nl   
 

 

 

onder voorbehoud

zet ze in je agenda!

de feestkalender



De pilot met nieuwe spelregels voor de JO13-competitie (categorie B) in de districten Noord en 

West I gaat in het weekend van 3 en 4 september van start. In totaal doen er bijna 900 teams 

mee aan de pilot. De KNVB zet zich in voor een (veilige) omgeving waar spelers/speelsters 

met plezier (steeds) beter leren voetballen. Daarnaast willen we graag dat het voetbal zo 

aantrekkelijk, sportief en eerlijk mogelijk wordt gespeeld. Nieuwe regels dragen daaraan bij. 

In de categorie B van de JO13-competitie worden in de genoemde de districten de zelfpass, de 

intrap en het indribbelen, de tijdstraf en het vliegend wisselen ingevoerd.

Zelfpass 
Wordt er een vrije schop toegekend? Dan hoef je de bal niet naar een andere speler over te 
spelen. Je mag voortaan de bal stilleggen en zelf dribbelen. Probeer het maar eens!

Intrap/indribbelen  
Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer in. Je mag voortaan intrappen naar 
een medespeler of zelf indribbelen met de bal. Ook bij een hoekschop, doelschop of aftrap 

mag je indribbelen in plaats van trappen.

Tijdstraf 
Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft, moet je 5 minuten het veld uit. Bij een 
directe rode kaart mag je helemaal niet meer meespelen deze wedstrijd. Wel mag er een 
wisselspeler het veld in, maar pas na 10 minuten.

Vliegend wisselen  
Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel niet meer stilgelegd door de 

scheidsrechter. Het spel gaat gewoon door terwijl spelers het veld uit- en ingaan bij de 
middenlijn aan de kant van de dug-out. Snel wisselen dus!

veranderingen 
amateurvoetbal 

update vanuit  
de KNVB

Voor zakelijk en
particulier maatwerk

Inmiddels is Van Vliet Interieurmakers al ruim 75 jaar 

actief in het produceren van meubelen en 

interieurbetimmeringen op maat.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Hermesweg 38 | 3771 ND Barneveld

info@vanvlietinterieurmakers.nl

0342 - 420 225 

www.vanvlietinterieurmakers.nl

Boslaan 21, 6741 DJ Lunteren  |   (0318) 484 441 
info@odg-accountants.nl  |  www.odg-accountants.nl

Uw partner 
in ondernemen
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VERANDERINGEN AMATEURVOETBAL



Vier nieuwe spelregels! De kleine lettertjes. Wil je precies weten hoe de nieuwe regels 

werken? Neem dan de uitgebreide beschrijving hieronder even goed door!

Zelfpass  
Wordt er een vrije schop toegekend? Dan hoef je de 
bal niet naar een andere speler over te spelen. Je mag 
voortaan de bal stilleggen en zelf dribbelen.  
1. Spelers hoeven niet te wachten op een teken of 
fluitsignaal van de scheidsrechter, behalve als de 
scheidsrechter expliciet aangeeft te wachten op het 
fluitsignaal;  
2. Tegenstanders moeten zo snel mogelijk minimaal 2 
meter afstand nemen en mogen spelers niet beletten 
om te beginnen met indribbelen. Spelers hoeven niet te 
wachten totdat tegenstanders op 2 meter afstand staan. 
Scheidsrechters begeleiden dit door tegenstanders hierin 
te coachen;  
3. Bij een vrije trap waar een muur kan worden neergezet, 
krijgt de aanvallende partij vijf seconden om de vrije trap 
te nemen via een zelfpass. Is de bal dan niet genomen, zet 
de scheidsrechter een muur op 9.15 meter van de bal en is 
de snelle zelfpass niet meer mogelijk;  
4. Als een tegenstander naar mening van de scheidsrechter 
niet de vereiste afstand neemt of ruimte geeft, ontvangt de 
betreffende tegenstander een vermaning. De tweede keer 
dat het gebeurt ontvangt de desbetreffende speler een 
gele kaart en dus een tijdstraf van 5 minuten;  
5. Bij een overtreding waar een gele kaart voor staat, 
kan de scheidsrechter ervoor kiezen een snelle zelfpass 
te laten nemen en de gele kaart uit te stellen tot de 
eerstvolgende onderbreking, die in dat geval niet snel 
kan worden hervat. Bij een overtreding waar een tweede 
gele kaart of directe rode kaart voor staat, dient de 
scheidsrechter het spel direct te stoppen en niet (snel) te 
hervatten totdat de betreffende speler het speelveld heeft 
verlaten;  
6. Bij een indirecte vrije trap mogen spelers wel een 
zelfpass nemen, maar niet zelf scoren, omdat bij een 
doelpunt uit een indirecte vrije trap de bal door minstens 
twee spelers geraakt moet worden. 

Intrap/indribbelen 
 Als de bal over de zijlijn gaat, gooien we deze niet meer 
in. Je mag voortaan intrappen naar een medespeler of zelf 
indribbelen met de bal. Ook bij een hoekschop, doelschop 
of aftrap mag je indribbelen in plaats van trappen.  
1. Bij een intrap is de buitenspelregel van toepassing;  
2. Het is niet mogelijk om vanuit een intrap direct te 
scoren;  
3. Bij het hervatten van een intrap, hoekschop, doelschop 
en aftrap geldt dat de bal stil moet liggen op de lijn of op 
de stip;  
4. Met betrekking tot het afstand nemen bij de intrap 
gelden dezelfde sub-regels als bij de zelfpass, bij een 
hoekschop en aftrap geldt dat de afstand 9.15 meter is tot 
de bal en bij een doelschop geldt dat de aanvallende partij 
buiten het strafschopgebied staat totdat de doelschop is 
genomen of er is begonnen met indribbelen;  
5. De speler krijgt 5 seconden om de intrap of indribbel 

vanaf de zijlijn te nemen. Als dit niet gebeurt krijgt de 
andere partij de bal. De 5 seconden gaat in zodra de 
bal stil op de zijlijn ligt. Als de spelhervatting wordt 
vertraagd bij een doelschop, hoekschop of de aftrap, dan 
zal de scheidsrechter de betreffende speler vermanen of 
eventueel bestraffen met een gele kaart.  

Tijdstraf  
Als de scheidsrechter je een gele kaart geeft, moet je 5 
minuten het veld uit. Bij een directe rode kaart mag je 
helemaal niet meer meespelen deze wedstrijd. Wel mag er 
een wisselspeler het veld in, maar pas na 10 minuten.  
1. De scheidsrechter zal de tijd bijhouden en na 5 minuten 
de gestrafte speler toestemming geven het speelveld 
te betreden, het spel hoeft hiervoor niet te worden 
stilgelegd. Als de gestrafte speler het veld betreedt zonder 
toestemming van de scheidsrechter, zal de betreffende 
speler een gele kaart ontvangen;  
2. Bij tijdstraffen begint de tijd te lopen vanaf het moment 
dat het spel wordt hervat. Bij blessures en andere 
spelonderbrekingen wordt naar inschatting van de 
scheidsrechter extra tijd gerekend;  
3. Bij een gegeven gele kaart moet de speler plaatsnemen 
in de dug-out of een daarvoor aangewezen ‘strafbank’. Bij 
een veldverwijdering moet de veldspeler het speelveld 
verlaten.  
4. Bij een tweede gele kaart wordt de betreffende speler 
uit veld gestuurd, maar mag deze na 5 minuten vervangen 
worden door een wisselspeler;  
5. Bij een directe rode kaart wordt deze gerapporteerd 
door de scheidsrechter en zal er door de KNVB een 
uitspraak worden gedaan.  

Vliegend wisselen  
Als je gaat wisselen met een teamgenoot wordt het spel 
niet meer stilgelegd door de scheidsrechter. Het spel gaat 
gewoon door terwijl spelers het veld uit- en ingaan bij de 
middenlijn aan de kant van de dug-out. Later mag hij of zij 
ook weer terug in het veld komen.  
1. De wisselspeler die het veld in komt, mag pas het veld 
inlopen als de veldspeler uit het veld is. Dit gebeurt bij de 
middenlijn aan de kant van de dug-out. Het gebruik van 
een hesje is verplicht, de wisselspeler geeft het hesje aan 
de veldspeler die het speelveld verlaat. Het betreft een 
vliegende wissel waarbij de tijd niet wordt stilgezet;  
2. Bij het wisselen van een doelverdediger mag de wissel 
plaatsvinden dicht bij het doel. Als de uitrusting niet in 
orde is, wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd;  
3. Als een speler het veld uit wordt gestuurd door een 
tweede gele kaart of directe rode kaart, mag die speler 
na een tijdstraf van 5 (bij tweede gele kaart) of 10 (bij 
directe rode kaart) minuten worden vervangen door 
een wisselspeler. Deze moet bij de middenlijn het veld 
betreden;  
4. Het maximaal aantal te wisselen spelers is gerelateerd 
aan de competitie waarin wordt gespeeld.
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Elektra

Warmtepompen

Gas & water

Zonnepanelen

Verwarming

Sanitair

HARTOG OUTDOOR LIVING • ZWEMBADEN EN SPA’S

Uw partner voor de complete aanleg van uw privé of bedrijfsmatige 

zwembad. Wij hebben een jarenlange ervaring in het leveren, plaatsen, 

onderhouden en renoveren van zwembaden, spa’s en sauna’s.

WWW.HARTOGOUTDOORLIVING.NL

Hogekampweg 2b

3776 MB Stroe 

0342 443 010



Familie- en overbuurman 
Twee kleinzoontjes voetballen bij de Mini’s, dochter 
Isabel speelde zowel bij de Meisjes als bij de Dames. Zelf 
speelde Wil onder andere in de jeugd en het 1e elftal 
en werd zelfs  kampioen met Stroe 1 in 1981! Getrouwd 
met Anja, maarliefst 3 dochters en inmiddels opa van 7 
kleinkinderen. En, wist u dat ze al ruim 20 jaar overburen 
van de club zijn!? Dit is Wil, familie- en overbuurman, 
trainer van de Mini’s. Dankjewel dat je tijd neemt om de 
allerkleinsten kennis te laten maken met voetbal!

Plezier 
Het doel bij de Mini’s: “Plezier beleven in het spelen met 
de bal en met elkaar. En op deze manier, wellicht, de liefde 
voor de sport krijgen.”, aldus Wil. En het team groeit! Voor 
de zomerstop waren er 6 Mini’s, maar is tijdens de zomer 
gegroeid naar 8. Helemaal super! Mocht u zich afvragen 
of er nog ruimte is bij de Mini’s: die is er! “Natuurlijk!”, 
antwoord Wil volmondig.

Trainen 
Wordt er ook getraind? “Jazeker! Wij trainen op de 

dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 en gebruiken hiervoor 
vaak een deel van het 1e veld of het pannaveld”. En op de 
vraag wat het trainen zo leuk maakt geeft Wil aan dat het 
“Erg leuk is om te beleven hoeveel plezier de kinderen met 
elkaar hebben en je ziet elke week dat er toch wat meer 
blijft hangen m.b.t. het spelletje voetbal.” 

En wedstrijden dan? 
Ook die zijn er. “Het is de bedoeling dat wej gaan 
deelnemen aan een kleine competitie die georganiseerd 
wordt door Terschuurse Boys.”, antwoord Wil. “Het zou 
extra leuk zijn wanneer de ouders van de Mini’s ook 
meegaan naar de competitiewedstrijdjes.

De positieve aanmoediging van de ouders maakt zo’n 
wedstrijd een feest voor de kinderen.”, vervolgt hij. 

Kortom mooie ontwikkelingen voor onze jongste leden! 
Dankjewel Wil voor dit schitterende initiatief.  Wilt u uw 
kind ook aanmelden neem dan contact op met Wil of met 
de ledenadministratie via vvstroe.nl/lid-worden. 

Het is erg leuk om te beleven 
hoeveel plezier de kinderen met 
elkaar hebben en je ziet elke week 
dat er toch wat meer blijft hangen

de 
mi 
ni's groot in

plezier!

Spelenderwijs kennismaken met de bal en plezier beleven, dat is waar het bij 

de Mini’s om draait. Voetbal voor onze allerjongsten; wat een heerlijk initiatief! 

Trainer van deze jongens en meiden is Wil Monster. Hij vertelt over het doel en over 

hoe de week van onze jongste leden eruitziet.

Wil  
Monster
trainer de mini's 
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Nieuwe aanwinst 
Ook is er dit jaar een nieuwe aanwinst binnen het team! 
Esmee Vos komt de dames versterken. 💪

Een bekend gezicht als trainer 
Bram Goorhuis zet zich ook dit jaar weer in als trainer 
en daar zijn de dames maar al te blij mee! Vorig jaar was 
hij trainer van de MO-19, maar hij is met de meiden mee 
gestroomd om komend seizoen de dames onder zijn 
hoede te nemen. Op de zaterdag wordt hij versterkt door 
zijn vrouw Annemarie Goorhuis maar ook oud speelster 
Marit van Westerneng die de rol als leidsters op zich 
nemen. 

Nog meer vrouwen betekent nog meer gezelligheid 
De trainingen en (beker)competitie zijn nog maar net 
begonnen, maar de sfeer zit er al goed in. De meiden leren 
elkaar snel kennen en met deze flinke club kan het niet 
anders dan gezellig zijn op de trainingen en de zaterdagen. 
Naast het vele kletsen en gezelligheid hebben ze gelukkig 
Bram die ze ook nog wat over een potje voetbal kan leren. 

Komend seizoen 
Dat Bram dit kan is vorig jaar wel gebleken, de MO-19 
draaide leuk mee in de competitie. Een goede aanvulling 
op de dames gezien een aantal sterspelers het van de 
dames helaas het team hebben moeten verlaten. 

In verband met het nieuw samengestelde team en de 
overgang van de meiden naar de dames hebben ze ervoor 
gekozen om te starten in de vijfde klasse dit seizoen. 

Hoe de dames het ervan af gaan brengen in de competitie 
is nog even de vraag! Ze hopen goed op elkaar in te spelen 
tijdens de bekerwedstrijden, waardoor ze goed voorbereid 
aan de competitie kunnen beginnen. Vooral verdedigers 
komen ze niet te kort, dus je zou zeggen dat er weinig 
tegengoals zullen vallen. ;) Hier en daar zullen er daarom 
nog wel wat posities van speelster gewijzigd worden. 

We zijn benieuwd hoe het de dames afgaat en wensen ze 
heel veel succes!! 

De Dames 1 start dit seizoen met maar liefst 25 speelsters. Nu hoor ik je denken, daar kun je twee 

teams mee vormen. Echter zijn ze blij dat er dat er zoveel meiden beschikbaar zijn. In verband 

met bijbaantjes, meiden die werken in de zorg en moeders onder de dames 1 was het voor beide 

teams nog weleens moeilijk om een elftal op de been te krijgen op zaterdag. Deze uitdaging is met 

samenvoegen van de dames en de meiden van de voorgaande MO-19 verholpen. 

25 vrouwen sterk Nog meer 

vrouwen  
betekent 
nog meer 
gezelligheid
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Jan  
van den 
Heuvel
hoofdtrainer v.v. Stroe 

Er staat een nieuw gezicht voor de ploeg dit seizoen. In dit interview maakt u 

kennis met onze nieuwe hoofdtrainer Jan van den Heuvel. Wie is hij?  

Hoe kijkt hij naar de club en naar het seizoen 2022 - 2023 van Stroe 1?  

We vertellen het u in dit artikel. Welkom Jan!

Nieuwe trainer, 
nieuwe kansen! “Mijn motto is:  

karakter tonen  

en dóór!”

Als je altijd succesvol wisselt, 
kan het ook betekenen,  

dat je altijd verkeerd begint 
Geweldige uitspraak van Louis van Gaal, 

favoriete quote van Jan

Dit seizoen 
Een veel leuker onderwerp: dit seizoen! “We gaan op zoek 
naar een eigen speelstijl en formatie die aansluit bij de 
kwaliteiten van de spelersgroep. Hierbij hebben duidelijke 
afspraken bij balbezit en balbezit tegenstander een 
belangrijke rol. We zullen dit uitwerken en trainen.”, aldus 
Jan. Is er nog meer? “Jazeker. Belangrijk is het hebben van 
plezier in alles wat we doen, zowel in de trainingen als in 
de wedstrijden.” We vragen hem ook enkele steekwoorden 
die hij graag terugziet in zijn team. Teamspirit staat 
op nummer 1. Verder zijn belangrijke factoren voor 

hem; inzet, beleving, arbeid, plezier, discipline en 
kameraadschap. Een mooie set! 

We vragen hem uiteraard ook even om vooruit te kijken 
en in te schatten waar Stroe 1 einde van dit seizoen staat. 
“Strijden voor promotie”!, zegt Jan zonder enige twijfel. 
Daar gaan we voor! 

Dat lijkt ons een mooi einde van dit artikel. Jan, team: 
you’ve got this. Strijden voor promotie maar!

Familie- en overbuurman 
Jan van den Heuvel woont in het mooie Hoevelaken, is 
getrouwd met Marianne. En is vader van 3 volwassen 
kinderen. Hij speelde zelf ruim 20 jaar voetbal bij SC 
Hoevelaken en debuteerde hier op zijn 17e in het 1e 
elftal. “Na een vervelende knieblessure ben ik al voor 
mijn dertigste gestopt met voetballen en vervolgens op 
relatief jonge leeftijd mijn trainer-carrière gestart bij de 
A-jeugd van IJsselmeervogels en via het tweede elftal van 
IJsselmeervogels naar mijn eerste club als hoofdtrainer 
TOV uit Baarn gegaan.”, licht Jan toe. Na TOV was hij 
hoofdtrainer bij IJFC, Roda ’46 (zaterdag), Valleivogels, 
VVOP, FC Horst, SC Hoevelaken, Renswoude en nu 
natuurlijk: Stroe!

“Dorpsclub, binding met de 
vereniging en de supporters. 
Saamhorigheid, inzet, arbeid en 
beleving. Gezelligheid en plezier 
zijn ook belangrijke elementen 
binnen een vereniging en de 
selectie.”

Binding 
Jan geeft aan dat een dorpsclub en de binding met de 
vereniging belangrijke factoren zijn voor de keuze van 
een nieuwe club. Nou, dat zit wel goed! “Saamhorigheid, 
inzet, arbeid en beleving. Gezelligheid en plezier zijn 
ook belangrijke elementen binnen een vereniging en de 
selectie.”, vult de coach aan. Op de vraag hoe kijkt naar 
Stroe zegt hij: “Een club waar clubbinding in de breedste 
zin van het woord heel belangrijk is. Veel vrijwilligers die 
zich inzetten voor de club en zich verbonden voelen met 
de club. Bescheidenheid, maar bij de club is iedereen 
ook trots op wat er bereikt is bij de vereniging. Zowel op 
voetbalgebied als op de accommodatie en de gezelligheid 
in de kantine.” Goed gezien trainer!

Visitekaartje 
We vragen Jan wat hij als trainer belangrijk vindt. Daarop 
antwoordt hij: “Het 1e elftal is het visitekaartje van de 
vereniging. Ik wil dat met mijn team ook uitstralen. Door 
hard te werken, veel arbeid en energie in de wedstrijden 
leggen om zodoende de sympathie van de achterban te 
veroveren.” Ook de rol en daar bewust mee bezig zijn 
vindt hij belangrijk. “Het eerste elftal moet middenin de 
vereniging staan. Iedereen is gelijk en even belangrijk, 
ook de spelers van de lagere teams. Selectiespeler zijn 
is een keus, geen verplichting, maar door die vrije keus 
kies je uiteindelijk wel voor diverse verplichtingen en 
verantwoordelijkheid richting de club. De club geeft extra 
geld uit om de selectie te faciliteren om zodoende te 
kunnen presteren.” 

“Het 1e elftal is het visitekaartje van 
de vereniging. Ik wil dat met mijn 
team ook uitstralen. Door hard te 
werken, veel arbeid en energie 
in de wedstrijden leggen om 
zodoende de sympathie van de 
achterban te veroveren.”

Karakter tonen 
We hebben het over het afgelopen seizoen en spreken 
over het komende seizoen. Over het afgelopen seizoen 
hebben we het kort, Jan beschrijft wat hij merkt en 
voelt: “Teleurstelling over de degradatie is voelbaar bij 
iedereen binnen de club. Ook ik heb te maken gehad met 
teleurstellingen. Veel tijd om erin te blijven hangen is er 
niet. Het voetbal gaat door, de club moet door en ook de 
hoofdtrainer en de A-selectie moeten door.” “Mijn motto is: 
karakter tonen en dóór!” vervolgt hij en zo is het! 
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Drie nieuwe gezichten starten dit jaar bij Stroe 1: Rik van de Brink, Denny Pul 

en Milan van Essen! Waar komen deze strijders vandaan? Wat houdt ze bezig? 

Hoe zien ze dit seizoen? En hoe kijken ze eigenlijk naar hunzelf?  

We stellen ze aan u voor!

Nieuwe gezichten 
bij Stroe 1

Rik van den Brink
Woonplaats: Kootwijkerbroek 
Beroep: Timmerman 
Voetbalcarrière tot nu toe: “In de jeugd tot m’n 16e bij Stroe gespeeld, daarna 
ben ik enkele jaren gestopt. Om vervolgens op mn 21e weer te gaan voetballen in 
een vriendenteam.” 
Sterke punten: “Oei, moeilijke vraag natuurlijk, haha! Maar ik denk het 
doorzetten niet snel opgeven. En een beslissende pas geven vind ik lekker om te 
geven.” 
Ontwikkelpunten: “Het niveau is hoger dan wat ik toe nu toe gespeeld heb, dat 
zal wennen zijn. En de benodigde conditie zal anders zijn, maar daar valt aan te 
werken! En ik houd de bal nog wel eens te lang bij me. Genoeg te doen 😉.  
Dit seizoen wat verwacht je?: “Ik hoop op een leuk seizoen en dat we bovenin 
meedoen.”  
Wanneer geslaagd?: “Een top 3 voor het team! En voor mezelf een jaar met veel 
leren!” 
Even dagdromen eind van dit seizoen, waar staat Stroe 1 dan?: “Laten we 
gewoon gek doen: gewoon nummer 1!”

Denny Pul
Woonplaats: Lunteren 
Beroep: Werkt voor zichzelf als metselaar 
Voetbalcarrière tot nu toe: “Vanaf mijn 16e tot 23e bij een vriendenteam in 
Lunteren gespeeld. Daarna ben ik overgegaan naar Renswoude, waar ik eerste 
klasse speelde in het tweede elftal. En nu ga ik de uitdaging aan bij Stroe 1!” 
Sterke punten: “Mijn snelheid en doorzettingsvermogen.” 
Ontwikkelpunten: “Doordat ik geen jeugdtraining heb gehad, is mijn passing van 
een minder niveau. Daarnaast hoop ik mijn linkerbeen verder te ontwikkelen.“ 
Hoe kijk je naar Stroe en Stroe 1? En komend seizoen? Wat verwacht je?: “Ik zie 
het als een club met goede faciliteiten. En ik verwacht een betrokken en gedreven 
publiek, omdat het een dorpsclub is.” 
Wanneer geslaagd?: “Als ik zelf veel heb kunnen betekenen voor de club en met 
het team bereiken wat we wilden bereiken.” 
Even dagdromen eind van dit seizoen, waar staat Stroe 1 dan?: “Hopelijk in de 
bovenste plaatsen”

Milan van Essen
Woonplaats: Kootwijkerbroek 
Beroep: Ik doe BBL, 4 dagen in de week werken en 1 dag in de week naar 
school.  
Voetbalcarrière tot nu toe: “Ik zit nu ongeveer 10 a 11  jaar bij de club. En 
voetbal elke week nog met enorm veel plezier! ” 
Sterke punten: “Snel voor die goal zijn, goed voorkomen en kansen afmaken. 
En ben best wel sterk in duels.” 
Ontwikkelpunten: “Ik ben niet zo goed met links en vind op een andere positie 
spelen dan aanval lastig. Ook het afstandsschot kan beter.“ 
Hoe kijk je naar Stroe en Stroe 1? En komend seizoen? Wat verwacht je?: 
“Ik hoop dat we bovenin mee kunnen doen en misschien zelfs kampioen te 
kunnen worden. Zelf hoop ik belangrijk te zijn voor het team, mooi voetbal te 
kunnen laten zien en een goed seizoen neer te kunnen zetten.” 
Wanneer geslaagd?: “Bij een kampioenschap of promotie, en als ik veel goals 
heb kunnen maken.” 
Even dagdromen eind van dit seizoen, waar staat Stroe 1 dan?: “Bovenaan 
natuurlijk!”
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PROGRAMMA 
1E ELFTAL 
SEIZOEN 2022/2023

v.v. Stroe - v.v. Ede/Victoria
24 september - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

Redichem - v.v. Stroe 
1 oktober - 15:00 uur

Sportpark Wilhelmina

v.v. Stroe - Fortissimo 
8 oktober - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

SDS '55 - v.v. Stroe
15 oktober - 15:00 uur

Sportpark De Beek

v.v. Stroe - Wodanseck
29 oktober - 14:30 uur
Sportpark De Bosrand

CHRC - v.v. Stroe
5 november - 14:30 uur
Sportpark Wilhelmina

v.v. Stroe - v.v. Barneveld
12 november - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

Harskamp - v.v. Stroe
19 november - 15:00 uur
Sportpark 't Meuleveld

v.v. Stroe - GVC
26 november - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

v.v. Stroe - Wageningen
3 december - 14:30 uur
Sportpark De Bosrand

s.v. Rood-Wit '58 - v.v. Stroe
10 december - 14:30 uur
Sportpark De Eendracht

v.v. Ede/Victoria - v.v. Stroe
4 februari - 15:00 uur

Sportpark Hoekelumse Eng

v.v. Stroe - Redichem
11 februari - 14:30 uur
Sportpark De Bosrand

Fortissimo - v.v. Stroe
4 maart - 14:30 uur

Sportpark Hoekelumse Eng

v.v. Stroe - SDS '55 
11 maart - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

Wodanseck - v.v. Stroe
18 maart - 14:30 uur

Sportkamp Duitsekamp

v.v. Stroe - CHRC
25 maart - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

v.v. Barneveld - v.v. Stroe
1 april - 14:30 uur

Sportpark 't Nieuwe Oost

v.v. Stroe - Harskamp
15 april - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

GVC - v.v. Stroe
22 april - 14:30 uur

Sportpark De Bongerd

v.v. Stroe - s.v. Rood-Wit '58
13 mei - 14:30 uur

Sportpark De Bosrand

Wageningen - v.v. Stroe
20 mei - 14:30 uur

Sportpark De Zoom

MANNEN ZATERDAG - 4E KLASSE C

Wesselseweg 178 • 3774 RM  Kootwijkerbroek • Tel: 0342-442053
info@deschuurbv.nl • www.deschuurbv.nl

• Agrarisch

• Dieren- benodigdheden

• Doe het zelf artikelen

• Gereedschappen

• Tuinartikelen

• Tuin- en parkmachines

• Werkkleding en schoeisel

uw groene vakwinkel
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waar doe jij je 
boodschappen?



je voelt je thuis
bij v.v. Stroe

Voetballen bij v.v. Stroe betekent 
voetballen met plezier gecombineerd 
met uitgedaagd worden tot prestaties. Er 
zijn 14 jeugdelftallen vespreid over alle 
leeftijdscategorieën. Een kundig team van 
jeugdtrainers en leider heeft een leuke en 
professionele jeugdopleiding neergezet. 
Binnen de jeugd is ook een meisjesteam en 
een team voor de allerkleinsten, De Mini's. 
De ouders zijn een onmisbare schakel in 
het draaien van de vereniging. De senioren 
bestaan uit een sterk bezet dameselftal en  
6 enthousiaste herenteams.

Voetballen bij v.v. Stroe 

betekent voetballen met plezier 

gecombineerd met uitgedaagd 

worden tot prestaties
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Op veler verzoek is hij nogmaals eenmalig terug. De nimmer eindigende soap 

rond het sterrenensemble van Stroe 4. 

eenmalig terug
as the ball turns

Laten we starten met een korte terugblik op het afgelopen 
seizoen. Want wat een seizoen was dat voor de mannen. 
Eén van de zwaarste uit de voor meeste mannen inmiddels 
lange carrière. De twee seizoenen voorafgaand aan dat 
seizoenen waren door de coronaperikelen grotendeels 
stilgelegd en op de leeftijd van de gemiddelde vedette 
van het vierde trekt dat een enorme wissel op de fysieke 
gesteldheid. En naast de fysieke uitdagingen had ook menig 
speler last van een partner of familie die snel was gaan 
wennen aan de vrije tijd op de zaterdag. Dat moest allemaal 
met zachte hand weer terug gemanaged worden. 

Het duurde dus even voordat iedereen weer lekker in 
het ritme zat, maar eind mei was het dan weer zover. Net 
voor het einde van het seizoen. Daar waar de vedettes in 
het begin van het seizoen nog op een unieke nederlaag 
met dubbele cijfers werden getrakteerd door de semi-
profs van Sparta Nijkerk, daar konden de mannen in 
de terugwedstrijd prima tegenstand bieden tegen de 
kampioen. De zwartroden namen brutaal zelfs tweemaal 
een voorsprong, maar moesten uiteindelijk toch nipt het 
hoofd buigen. 

Niet dat het seizoen verder in mineur verliep, zeker niet. De 
kampioenenmaker had weer een team gesmeed dat vrijwel 
onverslaanbaar was. Alleen had het ook wat moeite om te 
winnen. Ongeveer de helft van alle wedstrijden eindigde 
in een gelijkspel, daarmee was een uiteindelijke plek in de 
middenmoot een logisch gevolg. 

Naast de sportieve prestaties waren er ook een aantal 
andere hoogtepunten te noteren dit seizoen. Zo merkte de 
Hermanator tijdens de uitwedstrijd bij FC Horst attent op 
dat bij een ingooi van Belly een groot deel van de onderbuik 
van Belly zichtbaar werd voor het gehele publiek. Belly 
voelde zich daar enigszins ongemakkelijk door. 

Een ander hoogtepunt was, uiteraard, het weekendje weg. 
Dit jaar ging de reis naar Doetichem. Of Winterswijk. Het 
was in ieder geval het oosten van het land. Ondergetekende 
heeft zich er dit jaar iets minder mee bezig gehouden, want 
ik kon deze editie helaas niet mee. Waarschijnlijk was dat 
een kleine domper voor de overig vedettes want ik heb 
uitermate veel vragen en opmerkingen ontvangen rond mijn 
afwezigheid. 

Toch hebben de sterren zich daar snel over heen gezet. Even 
tot rust komen was het thema dit weekend. Het huisje was 
comfortabel en de feestcommissie had een ontspannen 
huifkarrit gepland. Heerlijk onder het ontspannende geluid 
van klikkende paardenhoeven door de velden van Grollo 
hobbelen. Of Lichtenvoorde. Ik weet het niet precies. Na 
de rit kon iedereen op tijd naar bed voor optimale rust. 
Alleen de Rietdekker en Dé Nees hadden de boodschap niet 
helemaal meegekregen en waren twee dissonanten in dit 
tafereel. 

“Zo merkte de Hermanator tijdens 
de uitwedstrijd bij FC Horst attent 
op dat bij een ingooi van Belly 
een groot deel van de onderbuik 
van Belly zichtbaar werd voor het 
gehele publiek. Belly voelde zich 
daar enigszins ongemakkelijk 
door.”
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Voor een optimale 
prestatie is goede 
voeding onmisbaar
DSM Twilmij | sterk in diervoeders

In dit weekend bracht Emilio een nieuw fenomeen naar 
het weekend. Emilio had een koelbox met zijn eigen 
voedselvoorziening bij zich. Hier kwamen met enige 
regelmaat de kwarkjes en salades uit tevoorschijn. 
Het traditionele dieet tijdens zo’n uitje past niet bij het 
atletendieet dat Emilio tegenwoordig voert. U kunt er zich 
iets bij voorstellen. Verschillende spelers raken enthousiast 
door dit concept. Knicky ziet grote voordelen door zijn 
eigen eten op deze manier direct naast zich op de bank te 
positioneren zodat hij niet iedere keer hoeft op te staan 
om te snacken. Belly is misschien nog wel enthousiaster 
omdat dit een prima mogelijkheid is om je eigen kapsalon 
van thuis mee te nemen waar het door hem zo gehate 
groenvoer al vanaf gehaald is.

Inmiddels is het nieuwe seizoen ook alweer opgestart. Vol 
enthousiasme draaiden de sterren warm voor het nieuwe 
seizoen middels de bekercampagne. Gelijk viel er een grote 
teleurstelling te slikken want tegenstander Prins Bernhard 
trok zich na het bekijken van het speelschema geschrokken 
en haastig terug. Een tegenvaller, want statistisch gezien 
namen de kansen op het bereiken van de tweede ronde 
daar alleen maar mee toe. 

“Gelijk viel er een grote 
teleurstelling te slikken want 
tegenstander Prins Bernhard 
trok zich na het bekijken van het 
speelschema geschrokken en 
haastig terug.”

Een week later ging alles toch van start. SDCP 5 vond 
zijn weg naar De Bosrand. De opening van zwartroden 
was er één waar de gretigheid van afspatte. Voordat de 
tegenstander goed en wel in de gaten had dat de wedstrijd 
begonnen was, stond er 2-0 op de borden via de Rietdekker 
en via half wielerfenomeen / half voetballer Wernsen. 
Ongeveer net zo makkelijk kwam SDCP via twee snelle 
treffers weer langszij. Voor rust scoorden beide partijen nog 
eenmaal, zodat de toeschouwers likkebaardend allebei aan 
de thee konden gaan. 

Na rust een ander speelbeeld. De tegenstander blijkt 
conditioneel net iets verder en weet dat voortreffelijk uit 
te buiten. De teller stop uiteindelijk bij 4-6 omdat half 
wielerfenomeen / half voetballer Wensen ook nog een keer 
toeslaat. 

“De tegenstander blijkt 
conditioneel net iets verder  
en weet dat voortreffelijk  
uit te buiten”

Op naar de volgende bekerontmoeting: CSV Apeldoorn 
4. Opnieuw op De Bosrand. CSV zou een uiterst 
desillusionerende middag tegemoet gaan. Aanvaller Kwarc 
ging voor deze gelegenheid met Stroe 3 mee (7-0 verlies 
red.), maar de overgebleven aanvalslinie bestaat uit Janus, 
Pietertje en Knicky. Zij draaien de tegenstander dol en 
uiteindelijk levert dit een ruime 4-0 zege op. Een weelde 
waarvan niemand zich kan herinneren wanneer dat voor 
het laatst heeft plaatsgevonden. Maar de polonaise blijft 
verder uit die avond. En de beker zit er weer op voor dit 
seizoen. 

De cast van deze soap wordt met ingang van dit seizoen 
uitgebreid met vier nieuwe sterren. Na jarenlang 
klaargestoomd te zijn in de kweekvijver van Stroe, stappen 
drie man over van het zesde. Allereerst is daar slager Bram, 
gevolgd door Jacco gevolgd door de man die de meeste 
aliassen van de vereniging heeft. Tot nu toe gehoorde 
namen zijn Remon, Raymon, Raimon, Raymond en Gert. Hij 
luistert gelukkig overal naar.

We sluiten deze aflevering af met een paar fijne weetjes. 
Altijd leuk en goed om op de hoogte te blijven.

Eerder hebben we gezien dat Nees naar eigen zeggen Nees 
niet meer is. Die fase zijn we allemaal door gegaan. Vanaf nu 
is Nees ook geen keeper meer, maar officieel scheidsrechter. 
Rechtlijnig en consequent is zijn handelsmerk. 

Professioneel schepper Monster is getrouwd met zijn 
grote liefde. Ik hoor u nu denken: dat feest heb ik dan even 
gemist. Geen zorgen hoor, wij ook. Ook na het huwelijk 
probeert hij zoveel mogelijk van huis weg te zijn, dus dat 
gaat zeker goedkomen. 

Er zijn nog meer updates in de familiare sferen: Dickies en 
Pietertje hebben een mini-mens op de wereld gezet. 

En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk. We hebben 
het hem dit jaar wederom gevraagd, maar Kwarc is naar 
eigen zeggen nog altijd onbetwist de snelste man van de 
vereniging. Wat extreem knap is, want tegenwoordig moet 
er wat extra ballast mee. De overige vedettes durven niet 
meer over hun eigen buik te wrijven, want alle signalen 
wijzen er op dat hij daarvan groeit. Maar misschien is hij 
er gewoon heel tevreden mee. U hoort het in de volgende 
editie!

Tot de volgende!
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presentatiegids 2022

sponsorcommissie

 sponsorcommissie@vvstroe.nl 

 06 - 424 423 53

sponsor-
commissie

Hoofdsponsor Jan van Ee 
Al meer dan 20 jaar is Jan van Ee hoofdsponsor van onze 
voetbalvereniging.

Sinds 2021 is het bedrijf overgenomen door PMJ Foods uit 
Bunschoten-Spakenburg.

Na goede gesprekken met Michiel Hemmelder (algemeen 
directeur Jan van Ee) kunnen wij melden dat de 
sponsorovereenkomst is verlengd voor een periode van 3 
jaar. Als vereniging zijn we erg blij dat de samenwerking 
met onze hoofdsponsor uit Stroe kunnen voortzetten!

Samenwerking van Holland Sport 
Kleding, ballen, doelen en overige materialen schaffen wij 
als vereniging aan bij van Holland Sport in Ederveen. Als er 
sponsoren zijn voor teams verzorgen zij de bedrukking en 
uitlevering.  
Deze samenwerking bevalt al jaren goed, en ook dit wordt 
de komende 3 seizoenen doorgezet! 
Heb of ben je een sponsor voor een team? Neem contact 
op met de sponsorcommissie of kijk op  
vvstroe.nl/sponsors

Samenwerking Rijnders Sport 
Voor leden is de kledinglijn van v.v. Stroe vanaf dit seizoen 
verkrijgbaar bij Rijnders Sport in de winkel, én online in de 
webshop via vvstroe.nl/webshop2.

 

In de winkel zijn artikelen op voorraad en kan er gepast 
worden. Via de webshop kan je er voor kiezen bestellingen 
af te halen in de winkel óf thuis te laten bezorgen.  
Shirts, sweaters, trainingspakken en tassen worden 
bedrukt met het clublogo (gratis!)  
Tegen meerprijs kun je hier ook je naam of initialen op 
laten bedrukken.

Contactgegevens 
Denkt u ook aan het sponsoren van onze vereniging? Kijk 
eens naar onze sponsorbrochure,  maar ook eigen ideeën 
zijn bespreekbaar. We zijn te bereiken via onderstaande 
gegevens.

Namens de sponsorcommissie, 
Bram Goorhuis 
Tim van Essen 
Harry van den Brink 
Herman Oskam 
Jasper Groeneveld

Een korte update vanuit de sponsorcommissie.

U woont of werkt in de omgeving van 

Voorthuizen? Als BOSCH Car Service 

garage voorzien we u dan graag van 

goed advies, onderhoud en natuurlijk 

service. Laagdrempelig, zoals een 

echte dorpsgarage, helpen we u 

ook zonder afspraak altijd zo goed 

mogelijk op weg.

Tel 0342-473334 / www.catsburgruiter.nl

Catsburgruiter.nl   |   Lange Zuiderweg 36 Voorthuizen   |   0342 47 33 34

Actueel aanbod

Nieuw, import en occasions

Onderhoud & service

Auto, bedrijfswagen en camper

Zelf auto wassen

Onze wasboxen staan klaar
Professioneel met 
‘dorps’ karakter.

VACATURE
MONTEUR
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lid
worden?

van 
v.v. Stroe

Dat kan! Vul het formulier in op vvstroe.nl/lid-worden en je meldt 

je snel en eenvoudig aan. Heb je vragen, stuur dan een mail naar de 

ledenadministratie (ledenadministratie@vvstroe.nl)

Lidmaatschap tarieven 
Natuurlijk is het belangrijk te weten wat de kosten van 
een eventueel lidmaatschap zijn. V.v. Stroe heeft zeer 
aantrekkelijke tarieven voor een lidmaatschap: 

Wat mag een lid zoal verwachten van ons?  
Minimaal één keer trainen in de week, een wedstrijd op 
zaterdag, elk seizoen verschillende toernooien, tal van 
activiteiten en natuurlijk heel veel plezier. 

tarieven 

Mini € 45,- per jaar

Pupillen (6 t/m 12 jaar) € 90,- per jaar

Junioren € 100,- per jaar

Senioren € 160,- per jaar  
 (exclusief niet-vrijwilligersvergoeding van €75,-)

35+ & 45+ senioren € 100,- per jaar

Niet spelend lid senioren € 80,- per jaar

lidmaatschap

LET OP!  
Voor gezinnen met meerdere kinderen die lid zijn bij 
ons geldt er een korting.



Bestuur

Voorzitter Edwin van Veldhuizen 06-51563988 
Penningmeester  Arjan van Donkelaar 06-13746669 
Secretaris  Emiel Brunekreef 06-55993453 
Wedstrijdsecretaris Algemeen Hendri Evers  06-53361698 
Technisch Coördinator  Gerald van Veldhuijsen 06-20249190 
Sponsoring  Jasper Groeneveld 06-42442353

Sponsorcommissie

Coördinator  Jasper Groeneveld 06-42442353 
Commissielid Bram Goorhuis 06-12330044 
Commissielid Herman Oskam 06-45824729 
Commissielid Tim van Essen 06-43271831 
Commissielid Harry van de Brink 06-34653557

Jeugdcommissie

Kantinecommissie

Activiteitencommissie jeugd

Coördinator jeugdleiders Ron Lagerweij  06-29361650 
Wedstrijdsecretaris Hendri Evers 06-53361698 
Secretaris Wendy Dekker 06-12330044 
Technische jeugdcommissie Sander van de Bosch 06-53308390 
Technische jeugdcommissie Elwin van Miltenburg 06-31590768 
Technische jeugdcommissie Raymond Vos 06-12397439 
Technische jeugdcommissie Marty van den Hudding 06-44796994

Coördinator Keuken Erika de Geyter 0342-443046 
Coördinator Bar Vacant  
Coördinator Bar donderdagavond Gerwin van Ruler 06-29304805 
Inkoop Stan Ratterman 06-25072996

Commissielid  Diane van Veldhuijsen 06-52627348 
Commissielid Esther Bakker 06-25296406 
Commissielid  Tanja Lagerweij 06-39660136 
Commissielid  Anne-Marie Goorhuis 06-20867902

contact

informatie

Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Teunie Kleijer 06-40235624 
Vertrouwenspersoon Gert van Rootselaar 06-11700319
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 0342-745720          info@glasvoorthuizen.nl



Onderhoudscommissie

Presentatiegidscommissie

Commissielid Harry van Esveld 06-21246647 
Gebouw en beveiliging Martien Bos 06-53521346 
Commissielid  Gijsbert de Geijter 
Commissielid  Hans van Middendorp 
Commissielid  Eddy van Middendorp 
Commissielid  Marty Lagerweij

Commissielid Emiel Brunekreef 06-55993453 
Commissielid Wout-Jan Duits 06-12145083 
Commissielid Jasper Groeneveld 06-42442353 
Commissielid Gerald van Veldhuijsen 06-20249190 
Fotograaf Gert van Dijk 06-51793846

Materialen en kleding

Nieuw materiaal Jasper Groeneveld 06-42442353 
Gebruikt materiaal Mieke van Veldhuijsen 0342-442473

Ledenadministratie

Ledenadministratie  Bote Dijkstra  0342-442140

Senioren

Hoofdtrainer  Jan van den Heuvel 06-50129659 
Assistent trainer Elwin van Miltenburg 06-31590768 
Elftalleider Albert-Jan van Manen 06-18649946 
Verzorger  Kees Groenvelt 06-23004197  
Trainer 2e elftal  Vacant  
Keeperstrainer Michel van Beek  06-16538024 
Leider 3e elftal  Rico Zandsteeg 06-54608444 
Trainer 3e elftal  Ap van Westerneng 06-11006397 
Leider 4e elftal Ron Lagerweij 06-29361650 
Leider 5e elftal  Jaap van de Brink 06-34466939 
Leider 6e elftal  Arjan van Donkelaar 06-13746669 
Trainer Vrouwen 1 Bram Goorhuis 06-12330044 
Leider Vrouwen 1 Marit van Westerneng 06-29151573 
Leider Vrouwen 1 Anne-Marie Goorhuis 06-20867902

Jeugd

Trainer JO19-1 Raymond Vos 06-12397439 
Leider JO19-1 Edwin Roelofsen 06-30881990 
Trainer MO17-1 Jaap Hazeleger 06-30358330 
Trainer MO17-1 Hendrik van Essen 06-27084867 
Leider MO17-1 Heidi van Essen  
Trainer JO17-1 Marco Jansen 06-13687526 
Leider JO17-1 Jan Geurtsen 06-20644012 
Trainer JO15-1 Paul Klomp  06-10997664 
Trainer JO15-1 Hendri Evers  06-53361698 
Leider JO15-1  Ron Lagerweij 06-29361650 
Trainer JO15-2 Henk Kampert  06-22155626 
Trainer JO15-2 Rick van Veldhuizen  06-22400092 
Leider JO15-2  Bart van den Brink  
Leider JO15-2  Gerhard Roelofs 06-14280265 
Trainer JO13-1 Gerben van Doorn  
Trainer JO13-1 Rowan Geurtsen 06-82343107 
Leider JO13-1 Gerrianne van Geresteijn 06-30062576 
Trainer JO12-1 Marty van den Hudding 06-44796994 
Trainer JO12-1 Cees Minekus 06-29520139 
Trainer JO12-2 Heiko van den Brink  

Trainer JO12-2 Rutger van den Bosch 06-26624151 
Leider JO12-2 Emiel Brunekreef 06-55993453 
Leider JO12-2 Herman Oskam 06-45824729 
Trainer JO11-1 Leon Hotz 06-11006440 
Trainer JO11-1 Johan Brom 
Trainer JO10-1  Dyonne Vos 
Leider JO10-1 Ouders JO10 gezamenlijk 
Trainer JO9-1 Arnold Ruitenbeek 
Leider JO9-1 Diane van Veldhuijsen 06-52627348 
Leider JO9-1 Nico Fraanje 
Trainer JO8-1 Jeroen Fraanje 
Leider JO8-1 Esther Bakker 06-25296406 
Mini’s Wil Monster 06-51253759 
Trainer Keepers Herman Oskam 06-45824729 
Trainer Keepers Pelle van Asselt 06-15395006

Correspondentieadres 
Kerkweg 12 
3774 BR  Kootwijkerbroek 
 info@vvstroe.nl

Sportpark De Bosrand 
TolnegeNweg 36 
3776 PW  Stroe 
0342 - 44 20 76

 

 

 

 

 

 












 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

        
        
        
        
        
        

Bouwbedrijf Tomassen voor al uw
• Nieuwbouw  • Verbouw  • reNoVatie

J. Tomassen • Malenveld 8 • 3776 MX Stroe
telefooN 0342 - 44 05 05 • Mobiel 06 - 22 20 44 99 • e-Mail j.tomassen@hetnet.nl
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TEAMS 
SEIZOEN 2022/2023

JO8-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Van Manen  
Keukens
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JO9-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Fraanje  
techniek

JO9-2

SHIRTSPONSOR: 
 

RICC 
automatisering
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De Barneveldse Krant.nl 
nu ook in App!
Dankzij de nieuwe app heb je 
het lokale nieuws en interviews 
met plaatsgenoten altijd 
binnen handbereik.
Scan de QR-code en 
download gratis of ga naar:
Barneveldsekrant.nl/app

DOWNLOADGRATIS!



JO10-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Van den Hul  
& Luigjes

JO11-1

SHIRTSPONSOR: 
 

HEKAMP werktuigen 
& aanbouwdelen
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Autobedrijf G. van den Broek

Automobielbedrijf G. van den Broek  -  Wolweg 38  -  3776 LP  -  Stroe
Telefoon 0342-846866  - 06-15541861 www.garagevandenbroek.nl

●  Totaal onderhoud van alle merken   
    auto's en trikes
●  APK keuringen
●  Airco service
●  Bandenservice
●  Inkoop en verkoop van alle merken 
    auto's en kleine bedrijfsauto's

Service vinden we erg belangrijk, wij streven 
naar kwaliteit tegen lage onderhoudskosten.

Gezellig natafelen, achterover leunen en van de rust ge-

nieten. Heerlijk kokkerellen, of met z’n allen een spelletje 

doen. ’t Gebeurt thuis. ‘Thuis’ is iets van u persoonlijk. 

Net zo goed als dat gezelligheid iets is tussen mensen. Het 

enige wat u nodig hebt, is een interieur. Daarvoor kunnen 

wij zorgen, een keuken of interieur waar u zich thuis voelt. Mercuriusweg 16
 

|  3771 NC Barneveld | 0342-440403 | www.miwa.nl

MAATWERK KEUKENS       INTERIEURS, 
WAARIN U ZICH THUIS VOELT



JO12-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Van Manen  
Keukens

JO12-2

SHIRTSPONSOR: 
 

TOP  
Totaal
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JO13-1

SHIRTSPONSOR: 
 

G. van Geresteijn 
bouwbedrijf

 

 

 

Voor al uw nieuwe rieten daken en voor het onderhoud van uw rieten kap. 

 

H.C. van Veldhuijsen 
Kootwijkerbroek 

06-25448147 

JO15-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Garage  
Van den Broek
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JO15-2

SHIRTSPONSOR: 
 

Garage  
Zuidbroek
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JO17-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Machine Verhuur  
Barneveld
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MO17-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Hazeleger  
Egalisatie

JO19-1

SHIRTSPONSOR: 
 

Camping 
De Meidoorn
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STROE 2

Stroe 2
Wanneer is aankomend  

seizoen succesvol? 

“Als we dit seizoen bij de bovenste 5 eindigen in de 3de 
klasse. We hebben dit jaar een compleet nieuw team en 

zullen hier moeten wennen, dat zal echt tijd kosten.”

Waar gaan jullie dit seizoen aan werken?

“Onze trainingsopkomst is momenteel ons grootste 
probleem. Waar dit precies aan ligt is ons nog niet 

helemaal duidelijk. Gelukkig hebben we dit jaar een grote 
doorstroom vanuit JO-19 en zitten we ruim in de spelers. 

Dus dat moet goedkomen dit jaar!” 

Even vooruit kijken: wie wordt 
aankomend jaar jullie topscorer?

"Geen idee. We hebben genoeg spelers die dit potentieel 
kunnen worden, maar in ieder geval niet onze nummer 9, 

Sander Hol.” 

Wat is jullie zwakke plek?

“Dit zit toch echt wel op het conditionele aspect. Dit 
hebben we afgelopen jaren ook gemerkt. Maar gezien 

de verjonging van ons team en strijdlustige jongens die 
overgebleven zijn moet dit goed komen!”

Wie is de sterspeler en 
 wie de zwakke schakel?

Onze sterspeler is onze sluitpost Justin van de Broek! Hij 
speelt sinds vorig jaar in Stroe 2. En speelt soms zelfs bij 
Stroe 1. Dat is knap op je 17e! Een zwakke schakel? Die 

hebben wij natuurlijk niet! We nodigen u vooral uit om ons 
spel op zaterdag eens te komen bewonderen!”

SHIRTSPONSOR: 
 

Glas 
Voorthuizen

www.werkenbijmoba.nl

Moba. Wereldmarktleider in 
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

Moba. Wereldmarktleider in 
eiersorteer- en verpakkingsmachines.

149-170089[adv_Werken_bij_A5]def.indd   1 29-06-17   15:21

"We nodigen u vooral uit om ons 
spel op zaterdag eens te komen 

bewonderen!”
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STROE 3

Stroe 3
Wanneer is aankomend 

 seizoen succesvol? 

“Dat ligt er maar net aan wie je het vraagt. Succesmanager 
Ap 'Lumberjack' Westeneng neemt alleen genoegen 

met het kampioenschap. Bij veel spelers daarentegen is 
het juist daarom de doelstelling om geen kampioen te 

worden. 😀 

Reëel gezien zou een plek in het linkerrijtje een mooi 
resultaat zijn. Zeker nadat we afgelopen seizoen in de 

onderste regionen eindigden. Uiteindelijk is het seizoen 
pas echt succesvol als iedereen fit en gezond blijft en we 

vooral veel lol met elkaar hebben!”

Waar gaan jullie dit seizoen aan werken?

“De focus op de trainingen komt komend seizoen te liggen 
op het inslijpen van het tikkie takka voetbal. Nu 'Speedy 

Gonzalez' Roy van de Akker voorlopig weer uit de running 
is kunnen we de ballen niet meer blind de linkerhoek 
in peren. We moeten het dus echt gaan gooien op het 

snelle voetenwerk met en zonder bal. Daar zijn nog wel 
trainingen voor nodig vrezen we.”

Even vooruit kijken: wie wordt 
aankomend jaar jullie topscorer?

Vanuit de Technische staf is er al jarenlang een enorm 
vertrouwen in onze spits Arie 'de Beuker' Groeneveld. En 

ongeveer 1 wedstrijd per seizoen betaald hij dit 

vertrouwen ook volledig uit met meerdere doelpunten. 
De andere 19 wedstrijden is zijn rendement echter iets 

minder. Zeg maar gerust heeeel erg laag. De kans dat hij 
topscorer wordt is dus klein. 

Wie dan wel? Gebaseerd op de statistieken maakt Marco 
een goede kans. Maar het zou ook kunnen zijn dat 1 van de 
nieuwkomers, Lennart “Lucca” Lok of Jasper 'Snackmuur' 

Groeneveld, het op zijn heupen krijgt.”

Wat is jullie zwakke plek?

“Tja, waar zullen we beginnen… de keeper houdt nooit 
de nul, de rechtsback rent altijd blind naar voren. De 

laatste man heeft een draaicirkel van een vrachtwagen, 
de middenvelders hebben geen loopvermogen door 

overgewicht en zo kunnen we voor elke positie eigenlijk 
wel een zwakke plek benoemen. Desondanks is het na de 
trainingen en wedstrijden altijd gezellig en daar draait het 

uiteindelijk om.”

Wie is de sterspeler en  
wie de zwakke schakel?

“Goed beschouwd is 1 speler zowel de sterspeler als de 
zwakke schakel; Jan van de Vegt. Als aanvaller van de 

tegenstander kom je hem 3 keer tegen als je er voorbij wilt. 
Verdedigend is hij dus super betrouwbaar. 

Maar vaak slaat zijn zelfvertrouwen door in overmoed 
waardoor hij denkt dat hij ook zelf de bal erin moet gaan 
schieten. Dit leidt dan alleen weer tot balverlies, met als 

gevolg dat de aanvaller van de tegenstander vrij door kan 
lopen over de linker flank. Kortom; het is maar net welke 

Jan we op dat moment zien. 😉”

SHIRTSPONSOR: 
 

Bouwbedrijf 
Van Veldhuizen
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Lagerweij Woning- en Projectstoffering
Vakkundig, scherp geprijsd en gemak voor u

www.woningstoffering.info

Nieuwe inrichting nodig? 
U vindt bij ons een uitgebreide collectie 
vloeren, raamdecoratie, buitenzonwering, horren en kunstgras

(interie
ur)advies no

dig? 

Bel of a
pp 06-3

0522068

 Kom kijken in onze nieuwe showroom (op afspraak):  
Harderwijkerkarweg 6 - 3776 PS Stroe - T 06-305 220 68

Indien gewenst komen wij met de diverse productstalen gewoon bij u thuis!
Bel vrijblijvend voor meer informatie of een afspraak (ook ‘s avonds).
en neem  alvast eens een kijkje op onze vernieuwde website!

ONDERDEEL VAN

VSO Malestein
Harselaarseweg 2
3771 MB Barneveld

Tel. 0342 - 42 47 71
www.vsomakelaars.nl 
info@vsomakelaars.nl

 | Aan- en verkoop 

 | Taxaties

 | Landelijk wonen

 | Agrarisch  
onroerend goed

 | Bedrijfshuisvesting

Dit makelaarsteam is THUIS in Stroe
Bel of mail voor een afspraak!



STROE 4

Stroe 4
Wanneer is aankomend 

 seizoen succesvol? 

“Als we elke week voldoende spelers van onszelf hebben. 
Afgelopen seizoen was dat helaas namelijk vaak niet het 

geval. Gelukkig hebben we wel twee nieuwe talenten aan 
kunnen trekken!”

Waar gaan jullie dit seizoen aan werken?

“Vorig seizoen speelden we behoorlijk vaak gelijk, dus het 
doel wordt om dat minder te doen. Uiteraard dan wel het 

liefst door vaker te winnen, dan te verliezen.”

Even vooruit kijken: wie wordt 
aankomend jaar jullie topscorer?

“Normaal gesproken wordt dat een strijd tussen Wouter 
van Dijk en Marc Adams. Hopelijk leggen we nu niet te veel 

druk bij Marc …. “

Wat is jullie zwakke plek?

“Iedereen van ons team zal daarvoor een wel heel 
specifieke positie noemen, maar goed dat is echt te 

makkelijk…. Onze zwakke plek is meer dat het niet altijd 
even makkelijk is om voldoende spelers te hebben, maar 

zoals eerder gezegd hebben we daarop geanticipeerd door 
twee spelers erbij te nemen.”

Wie is de sterspeler en  
wie de zwakke schakel?

Toen deze vraag werd voorgelegd aan onze aanvoerder 
Chris van Geerestein, noemde hij Marco Heddes als 

sterspeler. Maar de indruk is, dat Chris zichzelf daarmee 
behoorlijk te kort doet, en hij eigenlijk gewoon zijn eigen 

naam had mogen roepen.

De zwakke schakel is wederom te makkelijk om aan te 
wijzen, dus dat dat gaan we niet doen. We zijn gewoon een 

team zonder zwakke schakel.

SHIRTSPONSOR: 
 

Total 
Kootwijkerbroek

"We zijn gewoon een team  
zonder zwakke schakel.”
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We bouwen alleen
maar trappen.
Saai? Niet bepaald.

In onze fabriek hebben we zowel een 
hout- als staalafdeling. Elk team werkt 
alleen met de allerbeste machines 
en apparatuur. Daarnaast gaan de 
monteurs op pad om de trappen 
te plaatsen op de meest bijzondere 
plekken. Op kantoor werken onze 
technisch tekenaars de trap tot in het 
kleinste detail uit. 

Ben je benieuwd geworden naar 
EeStairs? Kijk even rond op:
WerkenBijEeStairs.nl



STROE 5

Stroe 5
Wanneer is aankomend 

 seizoen succesvol? 

“Voor ons is dit seizoen succesvol wanneer we 
overwinteren voor de beker en natuurlijk kampioen 

worden. We zijn in de 6e klasse begonnen en willen elk 
jaar een klasse hoger uitkomen. Het eerste jaar bij Stroe 

werden we gelijk kampioen en dat wilden we de jaren erop 
voortzetten, terwijl we de jaren erna op koers lagen voor 
de titel gooide corona tot tweemaal toe roet in het eten. 

Afgelopen jaar zijn we 2e geworden en dat moet nu dit jaar 
1e worden.”

Waar gaan jullie dit seizoen aan werken?

“We zijn flink aan het scouten geweest om op elke linie 
de gewenste versterking te krijgen waardoor we nog een 
sterker team zijn. Dit is ons gelukt en nu is het zaak om 

het team zo snel mogelijk draaiende te krijgen. Gezien de 
kwaliteiten lijkt dat geen enkel probleem. 

Door de goede bezetting is het voor de trainer wel 
noodzakelijk om tijdens de training goed het kaf van het 
koren te scheiden om de spelers te selecteren die aan de 

aftrap mogen staan. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat door 
het lobbyen de meeste posities al vaststaan.”

Even vooruit kijken: wie wordt 
aankomend jaar jullie topscorer?

“Er zijn nogal wat haantjes in ons team als het gaat om 
de topscoorders positie. Er zijn vaak veel woorden maar 

daden, ho maar 😉 Als het gaat om scoren hebben we dat 
toch wel allemaal in ons, van de verdediging tot de aanval. 

Voorin lopen er verschillende aanvallers rond met hun 
eigen kwaliteiten en het kan bij ons alle kanten op. 

Zo heeft afgelopen jaar een oude routinier van ons laten 
zien het scoren niet verleerd te zijn. De aanvoer van 

achteruit qua assists zijn er elke wedstrijd, we denken dus 
dat de aanvaller met de meeste wedstrijden uiteindelijk 

topscoorder wordt. Door de versterkingen ligt de druk erg 
hoog, van de topscoorder verwachten we 25+ goals.”

Wat is jullie zwakke plek?

Door het verschuiven van wat spelers en de versterkingen 
denken wij dat er qua spelers niet echt zwakke plekken 

zijn. Qua spel hebben wij er moeite mee om rustig te 
blijven als het even niet loopt. 

Wie is de sterspeler en  
wie de zwakke schakel?

“Hebben we beide niet. Onze teamspirit is 
noemenswaardig. We denken dat wij daar in uitblinken 
van alle elftallen van de club. De trainer heeft het goed 

op de rit en de spelers gaan voor elkaar door het vuur. De 
mix van technische spelers en echte beukers is perfect in 

balans.”

SHIRTSPONSOR: 
 

Xemple Bouwkundige 
Visualisaties
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UNIEKE COLLECTIE 

KEUKENS, 
TEGELS EN
SANITAIR

Bezoek onze uitgebreide showroom en laat u inspireren door het verrassende aanbod keukens, badkamers en tegels 
van vele topmerken. Onze adviseurs staan voor u klaar met een deskundig en eerlijk advies.

Harskamperweg 32
3774 JP Kootwijkerbroek
(0342) 441 021
www.vandepol.info Keukens Vloeren & tegels Sanitair DeurenHang & sluitwerk Kastsystemen Daglichtsystemen



STROE 6

Stroe 6
Wanneer is aankomend  

seizoen succesvol? 

“Als we meer punten weten te behalen dan vorig jaar. 
Aangezien we vorig jaar slechts 7 punten hebben gehaald 

moet dat te doen zijn.”

Waar gaan jullie dit seizoen aan werken?

“Aan ons scorend vermogen. Met name het maken van 
doelpunten bleek vorig jaar een groot probleem te zijn. 
Dat maakt het dan ook lastig om wedstrijden te winnen. 

Komend seizoen hebben we een aantal nieuwe talenten 
gekregen, dus wellicht dat die jongens daarmee kunnen 

helpen.”

Even vooruit kijken: wie wordt 
aankomend jaar jullie topscorer?

“Afgelopen seizoen was dat Nathan van Harten, dus ook 
voor het nieuwe seizoen verwachten wij veel van hem.”

Wat is jullie zwakke plek?

“Het maken van doelpunten, 
 toch vrij essentieel bij voetbal.”

Wie is de sterspeler en 
 wie de zwakke schakel?

“Het hele team bestaat uit sterspelers, maar de grootste 
ster is Ap van Leeuwen. Hij is de oudste actieve speler 
van de hele vereniging, dus dan verdien je de titel van 

sterspeler wat ons betreft. 

Zwakke schakels hebben we niet!”

SHIRTSPONSOR: 
 

Rado 
Elektro & Montage

"Het hele team bestaat uit 
sterspelers, zwakke schakels 

hebben we niet!”
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Van den Hul & Luigjes - Jouw financiële toekomst, goed geregeld.

Onze bank blijft lekker zitten

Locatie Voorthuizen: Kerkstraat 4 - 3781 GB Voorthuizen - T 0342 - 476131
Postbus 223 - 3780 BE Voorthuizen E info@hulluig.nl I www.hulluig.nl

Dus kom gerust een keer langs voor een goed gesprek over verzekeringen, hypotheken
of bankzaken. Gewoon lekker in eigen dorp. En natuurlijk helemaal vrijblijvend!

Heel persoonlijk         Altijd in de buurt          De koffie staat klaar



even voorstellen

Rijnders Sport

Rijnders Sport is nu al meer dan 11 jaar lang dé 

sportspeciaalzaak in Barneveld. Bij ons kunt u terecht 

voor persoonlijk advies en hulp op maat. 

Wij, Fred en Anneke en ons team, staan graag voor u 
klaar, om u te voorzien van de nieuwste sportartikelen. 
Wij vinden service van groot belang en proberen u ook 
daarmee zo goed mogelijk van dienst te zijn. Nadat wij 
ons jarenlang gericht hadden op meerdere sporten, 
hebben wij 4 jaar geleden besloten de focus te leggen op 
voetbal, running, fitness, hockey en indoor en ons hierin 
gespecialiseerd. Inmiddels zijn er 17 verenigingen waar wij 
een hele prettige samenwerking mee hebben.

Dit hebben wij in de loop der jaren opgebouwd en daar 
zijn we heel trots en dankbaar voor.

Door onze jarenlange ervaring met diverse verenigingen 
kunnen wij een passend advies geven voor teamkleding. 
Wij leveren en bedrukken kleding voor grote en kleine 
teams en het bijbehorende regelwerk nemen we je graag 
uit handen. 

Ons ervaren team bestaat uit 4 vaste medewerkers, in de 
weekenden en de vakantieperiode hebben we een aantal 
jonge medewerkers die goed aansluiten bij ons team.

Wij luisteren altijd naar de wens van onze klant en geven 
daarbij een goed en deskundig advies. Voor elk budget 
hebben wij een passende oplossing.

Rijnders Sport staat klaar voor zijn klanten en doet dat met 
heel veel enthousiasme.

Samenwerking v.v. Stroe

Wij zijn erg enthousiast om nu ook met v.v. Stroe te mogen 
gaan samenwerken! U kunt bij ons terecht voor (bijna) 
alles wat u nodig heeft aan voetbalkleding, accessoires 
en natuurlijk de voetbalschoenen.  Wij hebben een 
spaarsysteem voor onze vaste klanten waar u na verloop 
van tijd een waardebon, van de door u opgespaarde 
punten, gaat ontvangen.

Ook staat op de site van v.v. Stroe een link naar onze 
webshop waar u eventueel uw kleding kunt bestellen of 
scan de QR-code hieronder.

Wij bedrukken uw kleding in de winkel terwijl u wacht 
met het Stroe logo (gratis) en eventueel een naam 
en/of nummer. Graag zien we je snel aan de Jan van 
Schaffelaarstraat 56 in Barneveld!

BenedenBoven BV
Parmentierstraat 9 
3772 MS  Barneveld

info@benedenboven.nl 
www.benedenboven.nl 
+ 31 (0)342 411 311

Huisstijlen & logo's 

Website & webshop   

Marketing & advies   

Ontwerp & merkbeleving

Scan de QR-code voor de v.v. Stroe 
ledenshop en clubcollectie.
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Na jaren van actief de voorzittershamer zwaaien, 25 jaar in totaal,  

heeft Gerard eind vorig seizoen afscheid genomen als van het bestuur van v.v. Stroe.  

De algemene ledenvergadering was het laatste wapenfeit van deze voorzitter. 

Gerard werd als voorzitter alom gewaardeerd, zowel binnen als buiten de vereniging. Zoals ook in de ledenvergadering 
werd aangehaald, was Gerard als voorzitter daadwerkelijk het gezicht van Stroe. Zoals hij zelf ook recent nog in de krant 
benoemde, was de realisatie van het nieuwe complex in 2018 het absolute hoogtepunt uit zijn termijn. Gerard was daar 
samen met Bastiaan (eerder tot erelid benoemd red.) onder andere de drijvende kracht achter. Samen met de andere 

zaken die hij voor de club heeft betekend, zorgen dat hij aan de condities voor een erelid ruimschoots voldoet.  
De ledenvergadering stemde daarom ook unaniem in met de benoeming tot erelid.

Bestuurlijke rollen:

   Bestuurslid: Jeugdwedstrijdsecretaris 1986 - 1988

   Voorzitter en plaatsvervangend secretaris 1993 - 1999

   Voorzitter 2005 - 2022

Greep uit de overige vrijwilligersfuncties

   Jeugdleider in de jaren 90

   Leider van het 1e elftal in de beginjaren 2000

Gerard van Laar

benoemd als erelid van v.v. Stroe
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gaat dit seizoen naar Stichting Make Memories

Op de bar van de kantine staat een fooienpot. De 

inhoudt van deze fooienpot doneert v.v. Stroe aan het 

einde van het seizoen aan stichting Make Memories.

Stichting Make Memories is een lokale stichting, zij zijn 
alleen hier in de regio actief. De stichting organiseert 
unieke belevenissen voor mensen die een lastige tijd 
doormaken en voor het gezin. Want alleen met de mensen 
die ze lief zijn, kunnen ze optimaal genieten en een fijne 
herinnering maken van een onvergetelijke dag. Bij het 
organiseren houdt Making Memories rekening met de 
wensen van de aangemelde persoon en ook de mobiliteit. 
Daarnaast zijn aanmeldingen voor alle leeftijden mogelijk, 
van jong tot oud wij willen ze allemaal een onvergetelijke 
dag geven! 

De gezichten achter Stichting Make Memories, zijn Melissa 
Hendriksen en Wendy Reemst, geen onbekenden voor v.v. 
Stroe. Zij zijn het initiatief gestart na een spontane actie in 
de coronaperiode, waarbij zij bloemen hebben bezorgd bij 
alleenwonende ouderen. Door de positieve reacties en het 
gevoel wat Melissa en Wendy toen kregen, is het idee voor 
de stichting ontstaan. 

Enkele voorbeelden van belevenissen die de stichting doet 
zijn: een bezoekje van de brandweer, met de limousine op 
pad, overnachten in een luxe hotel en genieten van een 
theatervoorstelling. De stichting organiseert de dag van 
de belevenis van begin tot einde, maar is zelf niet de hele 
dag aanwezig zodat het gezin alle tijd heeft voor elkaar. 
Dit alles wordt mogelijk gemaakt dankzij de sponsoren, 
daarom zijn de dames altijd op zoek naar bedrijven die 
hun stichting willen steunen. Stichting Make Memories 
is een non-profit organisatie, wat dus inhoud dat 100% 
van het gesponsorde bedrag wordt gebruikt voor de 
belevenissen. 

Dus ken jij iemand die wel een lichtpuntje kan gebruiken? 
Meld hem of haar dan aan! Of wilt u sponsor worden? 
Aanmelden kan via de website:  
www.stichtingmakememories.nl 

Voor eventuele vragen zijn we dagelijks bereikbaar via: 
info@stichtingmakememories.nl of 06-15339639

De inhoud van de 
fooienpot 

Wendy Reemst & Melissa Hendriksen
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Veluweweg 7 • 3774 BK  Kootwijkerbroek • Tel: 0342-443324
info@deschuurzonwering.nl • www.deschuurzonwering.nl

• Buitenzonwering

• Binnenzonwering (raamdecoratie)

• Kunststof en aluminium kozijnen

• Garagedeuren

• Gevelbekleding

• Velux dakvensters

• Horren (insectenwering)

• Schuifkastwanden

• Terras overkappingen

• Montage

Kom kijken in onze vernieuwde 
showroom van 500 m² 

Grond- en straatwerk   •   Sloopwerk   •   Transport   •   Zand- en grindhandel
Oosterbrinkweg 22 Kootwijkerbroek    0342 - 44 13 70

AFHALEN LOSGESTORT BIG BAG

GRIND, SPLIT, ZAND BEMESTE TUINAARDE

TUINTURF, POTGROND COMPOST 

ALLE SOORTEN OP EEN RIJ
tuinaarde-compost.nl



Aquative
Autobedrijf G. van den Broek
Autobedrijf Vellinga
Automobielbedrijf Catsburg / Ruiter
B&G Catering
Barnevelds Tandtechnisch Laboratorium B.V.
Barneveldse Drukkerij & Uitgeverij
Bart van den Brink Elektrotechniek
BenedenBoven Marketing & Communicatie
Bert Munt Verhuur
Betoncentrale Wessel B.V. BCW
Bouwbedrijf Arends
Bouwbedrijf G. van Geresteijn
Bouwbedrijf M. van Veldhuizen
Bouwbedrijf Van de Kolk Garderen B.V.
Bouwimpex
Broekhuizen Tuinaanleg
Budding Auto's
Campus Installatie Techniek B.V.
D. Brunekreef Fotografie & Videoproducties
D. Mastenbroek Interieurbouw
De Essenburcht
De Frezer
De Rotterdammer
De Schuur Kootwijkerbroek
De Schuur Zonwering
Defin Administraties
Dekker BetonLab BV
Demo -Design
Dimako Projectrealisatie BV
Dop's Montage
Drukkerij Perfekt
EeStairs Nederland BV
Energized Media
Fitnesscentrum Fit & Well
Fraanje Installatietechniek
Fraanje Techniek BV
Fysiotherapie Stroe
Garage Blotenburg
Garage Gert van den Broek
Garage Zuidbroek
Glas Voorthuizen
Groeto Montage
H. Ekkels Sloop- en Bouwmaterialenhandel
Handelsonderneming Gert van Dijk
Hartog Outdoor Living
Hekamp
Henk Huijsman Kootwijkerbroek
HSR Barneveld Beheer B.V.
Installatiebedrijf Brink
Jacobus Hoeve
Jan van Ee
Jansen Accountancy
JH Hazeleger Egalisatie
Jigler.nl
Keet 't Lage Eind
Klarenbeek Transport BV
Kleijer Stukadoors
Kuizenga Bedrijfskleding
L.B. van de Braak Holding B.V.
Lagerweij Woning- en Projectstoffering
Leertouwer B.V.
Loodgietersbedrijf A. Dekker

Loonbedrijf Monster
M.A. Zoethout bestratingen
Machine Verhuur Barneveld
Machinebouw Jansen Stroe
Malestein Makelaardij BV
Marty van den Hudding Electro&Inspectie
Mastenbroek
Meat on Demand
Miwa Interieurs VOF
Moba
Monkeytown
Onderweegs & De Groot
Ploeg Metaalbewerking
Pon Dealer Barneveld
Praktijk voor Fysiotherapie Voorthuizen
Preco BV
ProComm
PTA Midden Nederland BV
R. van de Beek Schilders
R. van Geresteijn Tegeldesign.nl
RADO Elektro & Montage
Recreatieoord De Meidoorn
RICC
Rietdekkersbedrijf van Veldhuijsen
Rijnders Sport
Scheuter
Slagerij 't Pleintje
Spar Bakker
Steco Metaalwarenfabriek B.V.
Struik Foods
Timmer- en Onderhoudsbedrijf J. Arends
Tomassen Onderhouds- en Afbouwbedrijf
Top Totaal
Total Bouwman
TR-Care
Twilmij
Van de Kamp Staalkonstruktie
van de Krol Dienstverlening
Van de Pol Hout- en Bouwmaterialen
Van den Brink Schilders
Van den Hul & Luigjes Assurantiën & Hypotheken
Van Holland Sport
Van Iwaarden Schildersbedrijf
van Maanen Stucadoors
Van Manen & Visser Openhaarden
Van Manen Keukens
Van Mil Tours
Van Miltenburg Adviseurs
Van Roekel Reclame
Van Rootselaar Assurantiën & Hypotheken
Van Vliet Interieurmakers
VCB
Veenschoten Installatietechniek
Velza BV
Xemple

Sponsoren 

Hoofdsponsor:
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Commuter Mee
 

Alles en iedereen 
op de fiets

Stuurmand City Voormanddrager
Compact

Eenvoudig en veilig je tas
meenemen op de fiets. Op
elke achterdrager te monteren 

De stuurmand City is een luxe,
geïntegreerde mand aan het
stuur. Een stevige en duurzame
oplossing.

Een compacte en stijlvolle mand
voor op je fiets. Een subtiele
vormgeving en strak design, een
musthave voor op je fiets. 

Ontdek onze doordachte fietsaccessoires die ervoor zorgen dat alles
eenvoudig, veilig en comfortabel mee kan op de fiets. 
Zo maken we het fietsen nog aantrekkelijker voor jou!

Onze producten zijn te verkrijgen in de plaatselijke fietsenzaak
en in de online fietsshops.

Made in 
Stroe

Maak jij het met ons mee?
Lasrobot Operator, Supply Chain Planner en Inkoper of een goede dosis technisch inzicht, 

we zijn op zoek naar nieuwe collega's. Je bent welkom voor een goede bak koffie. 



KIP VERSER 
KAN HET NIET

Dé lekkerste kip bestel je eenvoudig online janvaneepoelier.nl 
 Bezorgmomenten: maandag, woensdag en vrijdag tussen 15:00 en 18:00


