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Voorbeschouwing: 
 

 

 
 

- 

 

vv Doetinchem - HC’03 

 

Welkom op onze accommodatie de Bezelhorst! 

 
Allereerst heten wij scheidsrechter dhr. A. Brussen en 
onze gasten van HC’03 van harte welkom.  
  
HC’03, al voor het derde seizoen getraind door oud-
Doetinchem trainer John Leeuwerik, heeft een stabiele 
voorbereiding achter de rug met wisselende resultaten.  
Men is wel door in de bekercompetitie. 
 
Thuisclub Doetinchem had een redelijke voorbereiding. 
Er werd tegen goede tegenstanders gespeeld 
(wisselende resultaten) en de mannen van trainer 
Hendriksen zijn ook door in de bekercompetitie. 
Er zijn tevens weer wat nieuwe versterkingen ingepast in 
het elftal. 
 
Vorig seizoen is deze wedstrijd niet gespeeld vanwege 
de vroege stop van de competitie.  
In het seizoen 2019-2020 werd het 5-1 in het voordeel 
van Doetinchem. Destijds met een erg nare nasmaak, 
gezien de ernstige blessure die Doetinchem-doelman 
Ratsma toen opliep. 
 
 
We wensen iedereen een fijne en sportieve wedstrijd toe! 
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Selectie van beide teams: 
 

vv Doetinchem HC’03 
  
Sjoerd Heesen (k) Micha Arns 
Raymon Jansen (k) Joep Baars 
Jessie Cancian Antoine Bertram 
Rico Cancian Floris Bilderbeek 
Tarik Celik Wiebe van Doren 
Alper Demiray Sam van Duppen 
Bram van Dooren Cas Evers 
Niek van Dooren Coen Hartjes 
Cem Esen Giel ter Horst 
Jesse van Haarlem Wiebe Kets 
Dylan Hendriksen Daan Koenders 
Jody Keuben Jorn Koenders 
Shady Moursi Thijs Koenders 
Lex Overbeek Stefan Landaal 
Owen Peters Julian van Maren 
Jorrit Splitthoff Jari Meenhuis 
Willem Stollé Sem Rietman 
Anderson Toro Mejia Mads Veeneman 
Max van der Velpen  
Soner Yayla  
Furkan Yeter  

 

Hans Hendriksen Hoofdtrainer John Leeuwerik 

Iwan Schoppema Ass. trainer  

Pieter Melissen Teammanager Alfons Geurts 

Kees Verbeucken   

Piet Ratsma   

Jan ter Haar Verzorger  

Henk Veldhuis   

Rob Nijkamp Ass. scheidsr. Niels Besselink 

Fernando van Dam   
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Pupil van de week: 
 

 
 

Lucas Melissen 
 

Leeftijd: 5 jaar 

Team: Mini’s 

School: OBS Hagen 

Groep: 2 

Favoriete speler van vv 
Doetinchem: 

Bram van Dooren 

Favoriete club(s): Ajax, Barcelona en De 
Graafschap 

Favoriete profspeler: Lionel Messi 

Lievelingseten: Pannenkoeken en tosti 

Hobby’s: Voetballen en fietsen 

Wat wordt de uitslag van 
vandaag denk je: 

6-5 en ik maak de 1-0 



 

 
4 

 

Programma hedenmiddag: 

 
 

Datum Thuis - Uit 

    

26-09 Doetinchem - HC’03 

26-09 Witkampers - OBW 

26-09 Montferland - Ruurlo 

26-09 PAX - Gendringen 

26-09 Sc Rheden - FC Trias 

26-09 Sp Lochem - DVV 

26-09 VVO - Vrij 

 
 
 

Programma volgende week: 

 
 
Datum Thuis - Uit 

    

03-10 Gendringen - Doetinchem 

03-10 OBW - Sp Lochem 

03-10 FC Trias - Montferland 

03-10 DVV  - Sc Rheden 

03-10 HC’03  - Witkampers 

03-10 VVO - PAX 

03-10 Ruurlo - Vrij 
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Competitiestand 3B: 
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Wedstrijdbalsponsor: 

 

 
 

Wasserij Bielheimerbeek wast al jaren de tenues 
van de club en is ook al jarenlang hoofdsponsor 

(sinds 2008-2009). 
 

Wasserij Bielheimerbeek heeft enkele jaren terug 
een omslag gemaakt qua bedrijf. Men is niet meer 
alleen een wasserij, maar ook verkoop en verhuur 

van bedrijfskleding is mogelijk. Een specialist in het 
onderhoud van veiligheidskleding. Als klant zijnde 

kunt u het kledingbeheer van uw bedrijf 
en  medewerkers geheel uit handen geven aan de 

Bielheimerbeek. 
 

Bielheimerbeek is ooit begonnen in Gaanderen, 
maar sinds 7 jaar is het bedrijf gelocaliseerd in 
Varsseveld. Men kent naast de Nederlandse 

klanten, ook erg veel klanten vanuit Duitsland. 
 

Kijk voor meer informatie over de dienstverlening 
van Bielheimerbeek op de website: 

www.bielheimerbeek.nl 
 

http://www.bielheimerbeek.nl/
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Wedstrijdbalsponsor: 

 

 
 

De keeper van vv Doetinchem 1 heeft helaas aan 
het eind van het vorige seizoen aangegeven, om 
medische redenen, te moeten stoppen met het 

uitoefenen van zijn sport. 
Merwin heeft een aantal jaren in het eerste elftal 
gekeept. Hiervoor heeft hij alle jeugdelftallen als 
keeper doorlopen en heeft hij 2 seizoenen in de 
senioren een uitstapje gemaakt als voetballer! 

 
Merwin lag altijd goed in de groep en is een echte 

clubman. Dat bewijst hij nu ook weer met deze 
geste om toch nog wat te kunnen betekenen voor 

de club en het elftal. 
Graag wilde hij nog zijn steentje bijdragen aan het 
team, vandaar deze balsponsoring uit persoonlijke 

naam! 
 

We zijn hier erg blij mee en we zien Merwin graag 
nog geregeld langs de lijn staan!  

 

Merwin bedankt en tot snel! 
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Wedstrijdbalsponsor: 

 

 
 
Five Star Verrassingsreizen is een innovatieve reisorganisatie 
die gespecialiseerd is in verrassingsreizen en stedentrips. 
Daarnaast behoren ook op maat reizen tot de mogelijkheden. 
 
De specialist in Verrassingsreizen & Reizen naar de 
Caribbean! (Speciaal Curacao) 
 
Op een vakantie op Curaçao zijn de witte stranden omzoomd 
met palmbomen in grote getale aanwezig. Een strandvakantie 
aan de Caribische Zee voldoet hier dan ook aan meerdere 
wensen: van een bruisende zonvakantie op Mambo Beach en 
Jan Thiel Baai tot rust in Westpunt. Bezoek ook zeker de 
kleurrijke Handelskade tijdens je stedentrip in Willemstad of 
maak een excursie naar het prachtige Christoffelpark. Bon bini 
op dushi Curaçao! 
Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor losse vliegtickets, 
stedentrips en op maat reizen. 
Als bestemmingen bieden wij aan: Noord&Zuid Amerika, 
Europa, Afrika, Azië en Oceanië. 
De reisorganisatie zit gevestigd in Leiden, maar zal zich 
binnen afzienbare tijd vestigen in Doetinchem. 
Vandaar ook het enthousiasme om bij vv Doetinchem te gaan 
sponsoren!  
Kijk op: www.fivestarverrassingsreizen.nl voor alle informatie 
die u nodig heeft. 
 

http://www.fivestarverrassingsreizen.nl/

