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Voorbeschouwing: 
 

 

 
 

- 

 

vv Doetinchem - DVV 

 

Welkom op onze accommodatie de Bezelhorst! 

 
Allereerst heten wij scheidsrechter dhr. A.G.J. Westerhof 
en onze gasten van DVV uit Duiven van harte welkom.  
  
DVV, getraind door Ron Olyslager, heeft de weg naar 
boven gevonden. Na een wisselvallige seizoensstart zijn 
de resultaten de laatste weken goed te noemen. Ze 
staan daarom nu op een mooie 4de plaats. 
Men zal zich vooral richten op een plek wat aan het eind 
van het seizoen nacompetitie oplevert. 
 
Doetinchem staat op plek 5 momenteel, maar loopt nog 
wel een wedstrijd achter. Deze wordt aanstaande 
donderdag ingehaald in Ruulo. 
Men kan vandaag dus een goede slag slaan bij een 
overwinning. Dan is de aansluiting bovenin weer 
gevonden Ook gezien het feit dat FC Trias en OBW 
elkaar vandaag treffen. 
 
Voor beide teams staat er dus veel op het spel en het 
belooft vooraf een aantrekkelijke wedstrijd te worden. 
Helaas zonder publiek, maar dat mag qua motivatie geen 
verschil maken. 
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Selectie van beide teams: 
 

vv Doetinchem DVV 
  
Sjoerd Heesen (k) Jordy van Aken 
Canol Akbal (k) Kjeld Brouwer 
Jessie Cancian Davy van den Dam 
Rico Cancian Robin Dekker 
Tarik Celik Sam van Essen 
Alper Demiray Robin van Haeren 
Bram van Dooren Kevin Harmsen 
Niek van Dooren Nick Hartjes 
Cem Esen Stan Hartjes 
Jesse van Haarlem Adnan Islamovic 
Dylan Hendriksen Stein Janssen 
Jody Keuben Luc Janssen 
Shady Moursi Justin Kemic 
Lex Overbeek Simplice Kitego 
Owen Peters Jordi de Kramer 
Jorrit Splitthoff Stijn Krechting 
Willem Stollé Jordi Lammertink 
Anderson Toro Mejia Lucas Marogna 
Max van der Velpen Niels Mattijssen 
Soner Yayla Youri Poorter 
Furkan Yeter Guus Vos 

 

Hans Hendriksen Hoofdtrainer Ron Olyslager 

Iwan Schoppema Ass. trainer Wim van de Hurk 

Pieter Melissen Teammanager Henk Kemper 

Kees Verbeucken  Wim Regeling 

Piet Ratsma  Bob Hartjes 

Jan ter Haar Verzorger Heino Kiezenberg 

Henk Veldhuis  Hans Huuskes 

Rob Nijkamp Ass. scheidsr.  

Fernando van Dam   
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Programma hedenmiddag: 

 
 

Datum Thuis - Uit 

    

21-11 Doetinchem - DVV 

21-11 Sp Lochem - Ruurlo 

21-11 OBW - FC Trias 

21-11 HC’03 - VVO 

21-11 Gendringen - Sc Rheden 

21-11 Witkampers - Montferland 

21-11 PAX - Vrij 

 
 
 

Programma volgende week: 

 
 
Datum Thuis - Uit 

    

25-11 Ruurlo - Doetinchem 

28-11 Montferland - Doetinchem 

28-11 DVV - OBW 

28-11 Gendringen - Witkampers 

28-11 VVO - Sp Lochem 

28-11 Ruurlo - HC’03 

28-11 FC Trias - PAX 

28-11 Sc Rheden - Vrij 
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Competitiestand 3B: 
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Wedstrijdbalsponsor: 

 

 
 
Buiten dat u uw schoenen hier door vakkundig opgeleide 
schoenmakers kunt laten repareren, kunt u hier ook 
terecht voor reinigen van schoenen, sleutelservice en 
naambordjes. Ook tal van producten worden hier nog 
verkocht. 
Kijk op www.schoenmakerijheutinck.nl voor meer 
informatie. 
 
Reparaties: 
Bij ons kunt u terecht met al uw schoenreparaties van 
nieuwe hakken en zolen tot een stiknaadje dat los zit. 
Ook jassen en tassen kunnen bij ons gemaakt worden. 
Zo worden er bijvoorbeeld ritsen in tassen en leren 
jassen gezet. Zelfs schoenen verven behoord tot de 
mogelijkheden. 
 
Sleutels: 
Sleutel verloren? Of gewoon een extra sleutel nodig. Bij 
ons bent u aan het goede adres om een sleutel bij te 
laten maken. Wij hebben een zeer uitgebreid assortiment 
in diverse soorten sleutels. 
De sleutels worden ter plekke voor u gemaakt. 

http://www.schoenmakerijheutinck.nl/
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Wedstrijdbalsponsor: 

 

 
De Visbaas Doetinchem 

 
Heezenstraat 24 Doetinchem 

06-45249259 
 

In de afgelopen zomer zijn Mars Schuurman en Anita 
Schuurman-Menting deze nieuwe viswinkel begonnen in 
hartje Doetinchem! 
 
Erg mooi dat zij ook gelijk al bereid waren om balsponsor 
te worden bij vv Doetinchem! 
 
Bij De Visbaas kunt u terecht voor allerlei soorten 
visgerechten. Ook voor afhalen! 
 
De Visbaas bakt de lekkerste kibbelingen en visjes ter 
plekke voor u. Uiteraard kunt u de bestelling ook 
telefonisch doorgeven. 
 
Benieuwd naar het menu: kijk op de eigen 
Facebookpagina van De Visbaas.. 
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de nieuwe 
website: www.devisbaas.com 
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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/

