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Voorwoord

Het wordt een mooi seizoen
Vanavond speelden we op De Vijverberg weer een thuiswedstrijd en dat 
betekende dat we samen D’RAN gingen. Wat zijn we blij dat dat gelukkig 
weer met de steun van duizenden Superboeren op de tribune is! 

Na het ongekende einde van vorig seizoen hebben we ons snel weer opgericht. Bijna 
6.000 supporters verlengden of kochten hun seizoenkaart om iedere twee weken op 
De Vijverberg te kunnen genieten van een pot voetbal en het samenzijn met vrienden 
of familie. Ook onze sponsoren verlengden massaal hun Business Club-lidmaatschap en 
lieten zo hun hart voor de club spreken.

De augustusmaand is goed verlopen voor de ploeg van trainer Reinier Robbemond. 
Na het teleurstellende begin tegen Roda JC Kerkrade volgden overtuigende zeges op 
MVV Maastricht, NAC Breda en FC Emmen. De basis voor een goed sportief seizoen is 
daarmee gelegd. De selectie herbergt een mooie mix van oudere, ervaren spelers die het 
klappen van de zweep kennen en jonge spelers (uit de eigen jeugd). Het is prachtig om 
te zien dat talenten als Devin Haen, Milan Hilderink en Philip Brittijn zijn aangehaakt bij 
de selectie of zelfs als belangrijk zijn geweest.

We gaan dit seizoen genieten van het spel dat de Superboeren laten zien en natuurlijk 
ook van een avondje naar De Vijverberg. De stoelen in het stadion zijn prachtig blauw-
wit geschilderd met uiteraard een mooie ‘g‘ in het midden van de Roodbergen-tribune. 
Ook het Spinnekopplein is op fraaie wijze opgeknapt en wat te denken van alle unieke 
schilderingen rondom het stadion… Met elkaar gaan we er een mooi seizoen van ma-
ken!

We wensen jullie veel leesplezier met deze Presentatiegids, waarin interviews met Rob-
bemond, Giovanni Korte, Hicham Acheffay en Mees Kaandorp te lezen zijn. Natuurlijk 
stellen we ook alle spelers en stafleden voor, net als onze jeugdspelers. 

De redactie.

Presentatiegids

Het stadion

Daar waar de stadionlampen aan zijn, de bal rond is,

en de wedstrijd 90 minuten duurt.

Het kantoor

Waar iedere bic pen hetzelfde klikt, iedere post-it

hetzelfde plakt, en ieder a4tje hetzelfde print.

Maar, het kan zoveel leuker!

De Vijverberg

Daar waar blauw-wit met trots gedragen wordt,

kleedkamerhumor zeker aanwezig is, de

muurschilderingen schitteren en men zich door dat

biertje op de tribune écht verbonden voelt.

Canon Business Center Oost B.V.

Daar waar mooi (Canon)rood niet lelijk is, wij ons

eigen behang printen, foute kantoorhumor de norm

is en wij ons door dat biertje tijdens de

vrijdagmiddagborrel écht verbonden voelen.

We richten ons op de wereld van printen en

kantoorartikelen. Jarenlange ervaring, een

brede kennis en de juiste producten hebben

we in huis. Van kantoorartikelen tot

multifunctionele printers en van fotopapier

tot aan de grootste plotter.

Samen tot dé oplossing voor jouw bedrijf

komen is waar we voor gaan. Wij laten jouw

bedrijf sneller, slimmer en veiliger werken.

theo@cbc-noordoost.nl

06 - 15 00 46 37

Wi-j bunt 

Canon Business Center Oost,

samen met De Graafschap gaon

wi-j D’RAN en doet wi-j ‘Het

gewone buitengewoon goed’

Wil je ook met ons D’RAN? 

Kijk dan op:

HET GEWONE 
BUITENGEWOON GOED DOEN.
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Hij was in onderhandeling om langer aan te blijven als assistent-trainer van Maccabi Tel Aviv. Toch kon Reinier 
Robbemond niet weigeren toen De Graafschap vlak voor de voorbereiding van het nieuwe seizoen belde om 
hem een functie als hoofdtrainer aan te bieden. De voorbereiding is achter de rug en inmiddels is het nieuwe 
seizoen gestart. We vragen de kersverse coach naar zijn eerste maanden bij de club en wat 
hij verwacht van het huidige seizoen in de Eerste Divisie.

Door Jesse Nijmeijer 

nen in de jeugd als trainer waar 
ik het grootste gedeelte heb 
gewerkt. Later heb ik onder 
Erwin van de Looi bij Willem II 
mogen werken en bij een grote 
organisatie als PSV onder Mark 
van Bommel waar we Champi-
ons League speelden tegen FC 
Barcelona, Inter en Tottenham 
Hotspur. Al die ervaringen ko-
men in je bagage waardoor je 
je ontwikkelt als trainer. Je ont-
wikkelt je niet alleen op voet-
ballend vlak, maar ook enorm 
hoe je met mensen om moet 
gaan.”

Wat heb je gehad aan 
het buitenlandse avon-
tuur als assistent-trainer 
bij Maccabi Tel Aviv?
“De buitenland-ervaring heeft 
mij doen inzien dat je niet al-
les op de Nederlandse manier 
hoeft te doen. Hier hebben we bepaalde methodes die bij meer-
dere clubs worden gebruikt, maar in Tel Aviv werken ze op een 
hele andere manier die niet per se slecht is en ook een goede 
methode voor het voetbal blijkt, daar leer je van.”

Uiteindelijk ben je dan hoofdcoach en heb je een 
aantal oefenwedstrijden gehad om het team aan 
elkaar te laten wennen. Hoe was dat? 
“De jongens hebben veel kunnen spelen en dat is fijn. Vooral 
voor de jonge jongens die ik er zoveel mogelijk bij heb proberen 
te betrekken. Als ik zelf de planning voor de oefenwedstrijden 
had gemaakt had ik liever wat zwaardere tegenstanders gehad, 
nu hadden we dat alleen bij Telstar en Heracles Almelo. Toch 
hebben we stappen gemaakt los van de tegenstander en kon 
iedereen in deze wedstrijden wennen aan de speelstijl.” 

Onder de jeugd die je erbij hebt betrokken zitten 
ook veel jongens die uit de Achterhoek komen. 
Wordt dit het seizoen van de jongens uit de streek? 
“Alle spelers zullen moeten vechten voor hun kans. Zodra ze 
kunnen aanhaken bij de selectie kunnen ze minuten gaan ma-
ken. Daarvoor zullen ze veel initiatief moeten nemen. Ik schrijf 
als trainer wel de namen op, maar ze kunnen zichzelf selecteren 
natuurlijk. Elke trainer stelt een team op met mensen die willen 
winnen, dan maakt het niet uit hoe oud hij is of waar hij van-
daan komt. Als hij stappen kan maken stel ik hem op.”

Wat voor voetbal hoop je te gaan spelen dit sei-
zoen? 
“Mijn doel is om De Graafschap zo goed mogelijk te laten voet-
ballen. Voetbal waar ik blij van word, maar vooral de supporters 
op de tribune. In de oefencampagne zagen we dat we tot goede 

kansen kwamen en goede goals, maar dat zal nog frequenter 
moeten. Je wil dominant zijn op het veld door aanvallend én 
verdedigend rendement te zien. Dat begint bij hard werken. Je 
moet het maximale uit jezelf halen. De spelers moeten dat, maar 
ook de organisatie. Op jouw onderdeel moet alles goed zijn. 
Dan pas kun je als club ambitie uitstralen.” 

Sluit jouw voetbal en het harde werken ook aan bij 
de mentaliteit van De Graafschap? 
“Ik denk dat het zeker bij De Graafschap past. Net als bij volks-
clubs Willem II en FC Utrecht waar ik heb gewerkt verwachten 
ze dat je er elke week weer staat. In Doetinchem willen ze dat 
ook. Je zal elke week alles moeten geven.”

Durf je dan te zeggen dat promotie gaat lukken dit 
seizoen?
“Zo makkelijk is het niet om dat te zeggen, maar je moet je ei-
gen doelen zo hoog mogelijk leggen. Het zal een strijd worden 
en daar moeten we niet voor weglopen. Ik wil allereerst de men-
sen amuseren met ons spel. Als het spel goed is, ga je vanzelf 
wedstrijden winnen. Je kan wel heel erg hard gaan roepen dat je 
moet promoveren en moet winnen dit seizoen, maar in de kern 
moet je hard trainen, fitter en sterker worden. Dan pas kun je 
wedstrijden gaan winnen.”

Kun je hoe dan ook nu al zeggen dat je trots bent 
dat je de hoofdtrainer van deze club bent?
“Tuurlijk ben ik trots dat ik hier sta. Nu hoop ik vooral succesvol 
te worden met deze club, dan ben ik écht trots. Het gevoel dat je 
onoverwinnelijk kunt zijn met je team is euforisch, het zou mooi 
zijn om dat te behalen.”

Reinier Robbemond: 

“Ik wil dat de supporters op de tribune 
blij worden van ons spel”

Hoe was het aantreden bij De Graafschap afgelopen zomer?
“Het was hectisch. Het was natuurlijk dicht op het seizoen, dus er moest ontzettend veel gebeu-
ren in een korte tijd. Ik moest de staf en de spelers leren kennen. Daarnaast moesten we inven-
tariseren welke selectie we hadden en op welke posities we nog aanvullingen konden gebruiken. 
Verder moet je bepalen op welke wijze je wil spelen. Al deze voorbereidingen moeten eerst 
gebeuren voordat je überhaupt kunt starten aan een nieuw seizoen.”

Was het een makkelijke keuze om ‘ja’ te zeggen tegen deze 
baan? 
“Bij bepaalde clubs heb je gewoon een goed gevoel, zeker als je er zelf 
hebt gespeeld. Er waren maar een paar clubs waar ik mijn baan als 
assistent in Tel Aviv voor op zou geven en daar is De Graafschap 
er één van.”

Ik kan mij zo voorstellen dat het best lastig is 
om binnen te komen bij een club waar de 
assistenten op hun plek blijven zitten en het 
team voorheen heel anders hebben laten 
voetballen dan dat jij voor ogen hebt.
“Richard (Roelofsen), Edwin (Linssen) en Robert-Jan 
(Zoetmulder) zaten vorig seizoen inderdaad ook al op de 
bank. Toen ik aantrad, zijn we dus ook snel om tafel gegaan 
om te bespreken hoe we willen samenwerken. We bespreken 
wat het beste bij elkaar past en hoe we willen gaan spelen. Dat 
hebben we vanaf het begin goed opgepakt. Ik heb een bepaalde visie 
die ik wil uitdragen en dat probeer ik dan zo goed mogelijk uit te leggen. 
Zij moeten natuurlijk wel meegaan in mijn plan dat ik voor ogen heb en daar 
heb ik ze ook echt van moeten overtuigen. Daarnaast heeft de staf ook lessen 
gehaald uit het vorige seizoen die we meenemen in het volgende seizoen. Natuurlijk 
zullen we dit seizoen ook tegen genoeg dingen aanlopen als staf die anders moeten.”

Je hebt zelf mogen ervaren hoe het is om profvoetballer te zijn. 
Daarna ben je het trainersvak ingerold. Enkele keren als hoofdtrai-
ner, maar vooral als assistent. Waar heb je het meeste geleerd tot nu 
toe? 
“Als speler heb ik gespeeld bij mooie clubs als FC Utrecht, AZ en De Graafschap waar 
je veel leert die je uiteindelijk meeneemt in het trainersvak. Bij AZ ben ik toen begon-
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Oog voor talent
Belangrijk binnen NEDCON is dat (jonge) professionals alle mo-
gelijkheden krijgen om verder te komen en door te groeien bin-
nen het bedrijf. Daarom bieden wij opleidingen op maat aan en 
stellen we een plan op zodat je ziet waar je met een paar jaar 
kunt staan. Marketing Manager Alle Diks (te zien in de video, zie 
QR-code hieronder) vertelt hierover: ‘’Wij kijken met onze col-
lega’s mee wat er nodig is om ze aan boord te houden. Tegen-
woordig is een vaste aanstelling of een fietsplan niet genoeg. 
Je moet als werkgever veel meer kunnen bieden. Zeker op het 
gebied van engineering is de markt verzadigd. Ons eigen Test 
Department en de imposante projecten helpen ons mede bij het 
aantrekken van nieuwe collega’s en het vasthouden van hen. 
Als je eenmaal aan boord bent bij NEDCON, zie je dat velen lang 
blijven. Onze cultuur wordt door veel collega’s omschreven als 
een gevoel van thuiskomen. Daar zijn we trots op. De opening 
van de NEDCON Lounge biedt ons daarnaast de mogelijkheid 

om extern meetings te organiseren, zoals brainstormsessies, ver-
gaderingen of presentaties. We zien het echt als een verlengstuk 
van ons eigen kantoor.’’

Zakelijke relaties versterken
Manager van NEDCON’s verkoopteam Nederland Henk-Jan We-
zinkhof (te zien in de foto) ziet dat een sponsoring als deze, 
naast het zichtbaar zijn als aantrekkelijke werkgever, ook po-
tentieel heeft om de zakelijke relaties in de regio te versterken. 
‘’Binnen NEDCON is er veel kennis en expertise aanwezig. Het is 
interessant om ervaringen uit te wisselen met andere bedrijven 
in de Achterhoek die net als wij internationaal ‘’de boer op’’ 
gaan. Daarnaast staan we uiteraard graag klaar om met partijen 
in gesprek te gaan over een mogelijk nieuwe inrichting van het 
magazijn. Je kunt ons dan ook altijd vinden tijdens de business-
clubavonden van De Graafschap.’’

NEDCON’s verkoopteam Nederland. Van l. naar r.: Henk-Jan Wezinkhof, Amber Vos, Henk Toebes en Marco de Vries

Vanaf oktober 2020 zijn wij, NEDCON – specialist op het gebied van magazijninrichting en afkomstig uit 
Doetinchem, sponsor van Kas Krabbenborg (o-14) en Lyjairo Mathilda (o-13), twee voetballers van het 
talententraject van De Graafschap. Deze samenwerking is nu verder uitgebreid: niet alleen is NEDCON 
aangesloten tot de club als official sponsor, ook is de businessclub getransformeerd tot de NEDCON Lounge! 
Laten we verder kennismaken.

Wereldwijde installaties
Al vanaf de jaren ‘70 zijn wij actief in de in-
richting van magazijnen. Inmiddels worden 
onze manuele en (volledig) automatische op-
lossingen wereldwijd geïnstalleerd voor een 
grote variëteit aan klanten. Denk aan klanten 
als Zalando, DHL maar ook de grote super-
marktketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl. 
Recent hebben we ook een oplossing gele-
verd aan De Graafschap-Heerenboer EXIT 
Toys (zie foto). Het is een prachtige, lokale 
samenwerking geworden waar we trots op 
zijn. De laatste jaren maken we sterke groei 
door en daarvoor zijn er veel nieuwe mensen 
nodig in ons team in Doetinchem, dat inmid-
dels uit meer dan 200 collega’s bestaat. Lo-
kale samenwerkingen, zoals onze sponsoring 
met De Graafschap, helpt ons om NEDCON 
regionaal nog beter op de kaart te zetten.

NEDCON breidt samenwerking 
met De Graafschap verder uit

Waarom wij De Graafschap dan precies sponsoren? We zijn 
graag betrokken bij een club waar we ons karakter in herken-
nen. Passie en motivatie zit bij De Graafschap in het bloed, 
net als het hebben van geloof dat er veel mogelijk is. Dat ken-
merkt NEDCON ook. Geen uitdaging is te groot. Zet ons liever 
voor een onmogelijke uitdaging en we zorgen dat het voor 
elkaar komt! Dat we beide uit Doetinchem afkomstig zijn (de 
Vijverberg en ons kantoor bevinden zich op slechts 5 minuten 
afstand van elkaar) en een blauwwit logo ons kenmerkt, is 
een mooie toevalligheid.

Opening NEDCON Lounge
Hoe kon het anders dan dat onze talen-
ten Kas & Lyjairo de NEDCON Lounge of-
ficieel zouden openen… Bekijk de video 
van de opening door het scannen van de 
QR-code!

Tot slot wensen we iedereen, namens het gehele team, een 
prachtig voetbalseizoen toe, én we hopen je uiteraard graag 
te verwelkomen en te ontmoeten in de NEDCON Lounge.

Sponsoring De Graafschap
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De Graafschap heeft met het contracteren 
van Philip Brittijn wederom een jeugdspeler 
voor langere periode vastgelegd. De 
17-jarige middenvelder uit Winterswijk 
heeft een contract getekend voor drie 
seizoenen.

“Mooie beloning”
“Dit contract is een mooie beloning voor jaren hard 
werken. Ik voel dat mijn inzet wordt gewaardeerd”, 
aldus Brittijn. “Nu is het aan mij om me nóg meer te 
laten zien. Iedere dag op dit niveau mogen acteren 
is erg leerzaam. Door de mix van ervaren spelers en 
jeugdig talent is er een prima omgeving voor ons 
gecreëerd om optimaal te presteren.”

Hilderink tekent bij
De Graafschap heeft het contract van Milan Hilderink openge-
broken en verlengd tot 2023. De 18-jarige verdediger is een 
exponent van de jeugdopleiding en tekende op 16-jarige leef-

tijd zijn eerste contract in Doetinchem. “Ik voel mij thuis bij De 
Graafschap en werk keihard”, legt Hilderink uit. “Als de trainer 
mij nodig heeft, sta ik er. En uiteindelijk is het dan aan mij dat hij 
niet meer om mij heen kan. Op dit moment wil ik alle situaties 
aangrijpen om zoveel mogelijk te leren en mijzelf te verbeteren.”

Manager voetbalzaken Peter Hofstede is tevreden met het (langer) vastleggen van Philip Brittijn en Milan 
Hilderink, talenten uit onze eigen jeugdopleiding. Brittijn is – na Jonathan Vergara Berrio, Devin Haen, 
Camiel Neghli, Ezra van der Heiden en Hilderink – de zesde speler uit de eigen opleiding die recent een 
contract heeft getekend.

Zelfopgeleide talenten
“Eind vorig seizoen trainde Philip al regelmatig mee 
met de selectie. Sinds juni is hij volledig aangesloten 
bij het eerste team en heeft hij het goed gedaan 
in de voorbereiding”, aldus Hofstede. “Wij willen 
graag meer inzetten op zelfopgeleide regionale ta-
lenten. Philip speelt al jaren in onze jeugdopleiding 
en laat zien dat hij veel potentie heeft.”

Volwaardig lid
Hofstede is ook te spreken over Hilderink, wiens 
contract tot medio 2023 is verlengd. “Milan heeft 
de afgelopen jaren laten zien dat hij een volwaardig 
lid is van onze selectie. Wij zijn dan ook verheugd 
dat hij heeft bijgetekend. Nu is het zaak om meer 
vlieguren te maken, daar wordt hij nog sterker van. 
Op de momenten dat hij er moet staan, staat hij er. 
Dat is een kwaliteit.”

De Graafschap legt jeugdtalenten 
(langer) vast

Peter Hofstede: “Wij willen meer inzetten 
op zelfopgeleide regionale talenten”
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Postbus 84 7100 AB Winterswijk Groenloseweg 36 7101 AJ Winterswijk 
T +31 (0) 543 551500 info@hjansen.nl www.hjansen.nl

Verzekeren:
onze tak van sport!

Scoor ook met 
de sportieve 
kwaliteitsdrukker 
uit het noorden
Informeer ook eens naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen (AR)

Industrieweg 4, 9781 AC  Bedum 050 - 301 36 36 www.scholma.nl info@scholma.nl

Giovanni Korte wil publiekslieveling worden:

“Ik maak de tegenstander 
graag gek”

Door Niek Jansen 

Giovanni, in na-
volging van ADO 

Den Haag, NAC Breda 
en Cambuur speel 
je nu weer voor een 
volksclub. Was dat een 
bewuste keuze?
“Het was niet bewust, 
maar het telde wel mee in 
mijn besluit. Er was heel 
veel interesse uit de Keu-
ken Kampioen Divisie en 

uit het rechterrijtje van de Eredivisie. Uiteindelijk heb ik naar 
het totaalplaatje gekeken, maar volksclubs trekken mij aan. Die 
clubs leven en er is altijd wat te beleven. Ik heb er ook succes 
mee gehad bij NAC Breda en Cambuur.”

Had je, na een goed seizoen bij Cambuur met tien 
doelpunten en vijf assists, niet liever de stap naar 
de Eredivisie gemaakt? 
“Ik heb al vier volle seizoenen in de Eredivisie gespeeld en dat 
was niet leidend in mijn keuze. Ik wilde wat anders en toen De 
Graafschap mij wilde hebben, hoefde ik niet lang na te denken. 
Een grote club en groter dan enkele clubs in de Eredivisie. Ik 
speel dan liever bovenin in de Keuken Kampioen Divisie dan on-
derin de Eredivisie. Het is niet dat ik niet ambitieus ben, want dat 
ben ik zeker wel. In de Eredivisie krijg ik misschien drie keer per 
helft de bal, dan kom ik niet goed tot mijn recht. In een aanval-
lend team kan ik echt van waarde zijn en dat kan hier.”

Je bent een ware ‘promotiespecialist’, want je 
promoveerde al met FC Dordrecht, NAC Breda en SC 
Cambuur. Is dat dit seizoen ook jouw doel?
“We gaan vol voor promotie en ik wil uiteindelijk ook met deze 
club promoveren. Het zou echt gaaf zijn als ik voor de vierde 
keer kan promoveren. Een doelstelling uitspreken vind ik nog 
lastig. Het is nog te vroeg om te zeggen waar we staan. Het 
seizoen is net begonnen en alles moet nog in elkaar vallen. We 
hebben echter een groep met veel kwaliteit en goede jeugdspe-

lers waar ik veel vertrouwen in heb. Mede daardoor ben ik hier 
gekomen.”

Hoe kijk jij naar de ontwikkeling van de jeugdspe-
lers en hoe help jij de jonge jongens? 
“Ik vind dat wij een aantal hele goede talenten hebben, echte 
pareltjes. Ze zijn nog jong, maar ze kloppen echt op de deur 
en werken keihard. Ik vind het ook leuk om die jongens met 
mijn ervaring te helpen. Ik ben bijvoorbeeld veel bezig met De-
vin (Haen, NJ), die echt goed bezig is en ontzettend gretig en 
leergierig is. Ik praat veel met hem en probeer mijn ervaringen 
te delen. Ik vind het leuk dat er talenten zijn aangehaakt bij de 
selectie en ben positief verrast door die gasten.”

Tot slot; hoe ga jij je dit seizoen presenteren aan 
onze supporters?
“Ik ben snel, kan een bal vasthouden, ben doelgericht en duik 
altijd op voor de goal. Daarnaast vind ik mezelf goed in het 
drukzetten, ook in verdedigend opzicht. Ik maak de tegenstan-
der graag gek en houd ze graag bezig. Er moet iets gebeuren 
op het veld. Of ik daarom ook bij veel volksclubs heb gespeeld? 
Dat heeft er wel mee te maken. Het past bij mij en bij NAC was 
ik ook een publiekslieveling. Ik wil hier ook zeker weer een pu-
bliekslieveling worden. Dat is gewoon leuk man”, aldus Korte, 
terwijl zijn ogen beginnen te glinsteren.

Giovanni Korte was in het verleden al eens dicht bij een overstap naar De 
Graafschap, maar in de afgelopen transferwindow kwam het er alsnog van. 
De 28-jarige aanvaller verruilde SC Cambuur voor de Superboeren. Korte wil 
door zijn inzet en strijdlust belangrijk zijn en de harten van onze supporters 
veroveren.



Het typische Achterhoekse landschap met zijn uitgestrekte weilanden vormt het fraaie decor van

yardenhuis Achterhoek. De verschillende vertrekken in het gebouw bieden een prachtig uitzicht over

de omgeving. Dat maakt yardenhuis Achterhoek tot een aangename plek, waar u als nabestaande in alle

rust afscheid kunt nemen uw een overleden dierbare.

yardenhuis Achterhoek

Nutselaer 4 • 7004 HJ Doetinchem • T 0314 34 5774 • yardenhuis.achterhoek@yarden.nl

Ruimte voor afscheid

“Bij yardenhuis Achterhoek

vinden we het belangrijk dat

nabestaanden op

een betekenisvolle manier

afscheid kunnen nemen van

hun overleden dierbare. Op

een manier die bij hen past,

en in een omgeving waar zij

zich goed voelen. Voor iedere

familie willen wij een afscheid

creëren in een passende en

prettige omgeving”, aldus

locatiemanager Annemieke

Stulp.

‘Wij zorgen voor een
passende omgeving

waarin u zich
prettig voelt en die
echt troost biedt’

Een troostrijke omgeving

De plechtigheid is het

moment waarop u samen met

anderen afscheid neemt, op

een manier die past bij het

leven van uw overleden dierba-

re en bij uw emoties. De beide

aula’s van ons crematorium

bieden diverse mogelijkheden

om de door u gewenste sfeer

te creëren. Met muziek en

licht, met kleuren en beeld

zorgen wij voor een passende

omgeving waarin u zich prettig

voelt en u echt troost biedt.

Nog even napraten

In onze restaurants De Slinge

en Olde lessel is er ruimte

om elkaar te spreken,

condoleances uit te wisselen

en samen iets te eten en te

drinken.

‘Alle tijd en ruimte
om afscheid te nemen

van uw dierbare’

Indien u wenst kan de

plechtigheid door ons worden

opgenomen op een USB-stick

zodat u op een later moment

wanneer u dat wenst nog een

keer het afscheid kan bekijken

en beleven.

yardenhuis Achterhoek

ADV Graafschap  02-08-2018  13:42  Pagina 3
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Speelronde Datum Wedstrijd Tijd

8 vrijdag 24 september 2021 De Graafschap - Jong FC Utrecht 20:00

9 vrijdag 1 oktober 2021 TOP Oss - De Graafschap 20:00

10 zondag 10 oktober 2021 Almere City FC - De Graafschap 20:00

11 vrijdag 15 oktober 2021 De Graafschap - FC Eindhoven 20:00

12 vrijdag 22 oktober 2021 VVV-Venlo - De Graafschap 20:00

13 vrijdag 29 oktober 2021 De Graafschap - ADO Den Haag 20:00

14 vrijdag 5 november 2021 FC Den Bosch - De Graafschap 20:00

15 zondag 14 november 2021 De Graafschap - Telstar 14:30

16 vrijdag 19 november 2021 FC Dordrecht - De Graafschap 20:00

17 vrijdag 26 november 2021 De Graafschap - Jong Ajax 20:00

18 maandag 6 december 2021 Jong PSV - De Graafschap 20:00

19 vrijdag 10 december 2021 De Graafschap - Helmond Sport 20:00

20 maandag 20 december 2021 Jong FC Utrecht - De Graafschap 20:00

WINTERSTOP
21 zondag 9 januari 2022 De Graafschap - VVV-Venlo 16:45

22 vrijdag 14 januari 2022 Excelsior - De Graafschap 20:00

23 vrijdag 21 januari 2022 De Graafschap - Almere City FC 20:00

24 zondag 30 januari 2022 ADO Den Haag - De Graafschap 16:45

25 vrijdag 4 februari 2022 Telstar - De Graafschap 20:00

26 vrijdag 11 februari 2022 De Graafschap - FC Dordrecht 20:00

27 vrijdag 18 februari 2022 Roda JC Kerkrade - De Graafschap 20:00

28 vrijdag 25 februari 2022 De Graafschap - FC Den Bosch 20:00

29 vrijdag 4 maart 2022 De Graafschap - Jong AZ 20:00

30 vrijdag 11 maart 2022 NAC Breda - De Graafschap 20:00

31 vrijdag 18 maart 2022 De Graafschap - MVV Maastricht 20:00

32 vrijdag 25 maart 2022 FC Eindhoven - De Graafschap 20:00

33 vrijdag 1 april 2022 De Graafschap - FC Emmen 20:00

34 vrijdag 8 april 2022 FC Volendam - De Graafschap 20:00

35 vrijdag 15 april 2022 De Graafschap  TOP Oss 20:00

36 vrijdag 22 april 2022 Helmond Sport - De Graafschap 20:00

37 vrijdag 29 april 2022 De Graafschap - Jong PSV 20:00

38 vrijdag 6 mei 2022 Jong Ajax - De Graafschap 20:00

Speelschema 2021-2022
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Samen versterken
we de Achterhoek
Als maatschappelijk partner zetten we 
ons gezamenlijk in om de leefbaarheid en 
vitaliteit van de Achterhoek te versterken.

Samen D’RAN!

Rabobank Graafschap is betrokken bij veel regionale maatschappelijke initiatieven. Samen

met onze klanten, leden en partners bundelen we de krachten om tot uitvoerbare ideeën te

komen die jou, je bedrijf, je vereniging en je buurt een beetje sterker en toekomstbestendiger

maken. Vanuit de overtuiging dat economisch en maatschappelijk belang hand in hand kunnen

gaan als we goed samenwerken. Zo zijn wij als talentpartner, de partner van De Graafschap

Jeugdopleiding en partner en naamgever van kidsclub De Graafschap Superboertjes. 

We wensen alle teams veel succes, plezier en vooral een sportief seizoen.

Goed voor de club & goed voor de Achterhoek

Hicham Acheffay: 

“Ik kan het elke verdediger 
lastig maken met mijn 
verschillende kwaliteiten”

Door Niek Jansen

“Duidelijk plan dat 
mij beviel”
Acheffay twijfelde niet 
toen De Graafschap bij 
hem aanklopte. “Ik wilde, 
nadat ik al vrij snel ge-

blesseerd raakte toen ik in januari bij Grasshoppers kwam en 
ik uiteindelijk nog tot twee invalbeurten kwam, graag terug 
naar Nederland en toen meldde De Graafschap zich. Ik heb ook 
bij VVV-Venlo meegetraind en kreeg een aanbieding, maar De 
Graafschap wilde mij heel graag hebben en ik kende deze club 
al goed. De Graafschap kwam met een duidelijk plan dat mij 
beviel en ik was snel overtuigd. De speelstijl die de trainer (Rei-
nier Robbemond, NJ) hanteert, past bij mij. Daarin kom ik goed 
tot mijn recht; ik ben een speler die de bal nodig heeft om het 
verschil te kunnen maken”, vertelt Acheffay enthousiast.

Multifunctioneel inzetbaar 
De Amsterdammer, die van medio 2019 tot en met begin januari 
van dit kalenderjaar al indruk maakte bij Jong FC Utrecht met 
onder meer tien doelpunten en acht assists in 46 competitie- 
duels, verwacht veel toe te kunnen voegen aan De Graafschap. 
“Het voordeel van mij is dat ik op verschillende posities heb ge-
speeld en kan spelen: linksbuiten, rechtsbuiten en als aanval-
lende middenvelder. Als linksbuiten of als aanvallende midden-
velder komen mijn kwaliteiten wel het beste tot zijn recht. Met 
individuele kwaliteiten kan ik het verschil maken, op welke plek 
de trainer mij ook opstelt. Met goals en assists wil ik het team 
helpen en belangrijk worden. Daarvoor ben ik ook gehaald.” 

“Verdedigers bekijken ook beelden”
Op welke manier kan Acheffay het verschil maken tijdens 
wedstrijden? “Ik heb meerdere kwaliteiten. Ik ben in de één-
tegen-één duels sterk, ik heb snelheid, ben doelgericht en ik 
kan teamgenoten vrij voor het doel zetten door bijvoorbeeld 

een bal achter de verdediging te leggen. Daarnaast kan ik het 
overzicht bewaren. Haha, dat is inderdaad een aardige opsom-
ming. Nu moet ik het ook op het veld laten zien, maar ik vind 
het belangrijk dat ik meerder onderdelen beheers. Stel dat ik al-
leen maar snel zou zijn, dan is dat makkelijk te verdedigen voor 
een verdediger. Ik kan het elke verdediger lastig maken door 
mijn verschillende kwaliteiten. Verdedigers zijn ook niet dom en 
bekijken ook beelden.”

Genieten van spelen op De Vijverberg
Acheffay speelde met Jong FC Utrecht al twee keer op De Vij-
verberg en maakte zowel een vol als leeg stadion mee. “Dat is 
echt een heel groot verschil. Ik weet nog toen ik voor het eerst 
op De Vijverberg ging spelen: ik kwam het veld op en vond het 
zó mooi. Ik heb er zelfs nog een foto van”, vertelt Acheffay, die 
doelt op de wedstrijd tussen De Graafschap en Jong FC Utrecht 
op 10 januari 2020 (2-1 winst) en ondertussen de betreffende 
foto laat zien. “Het is echt een mooie foto van mij tijdens de 
opkomst met de sfeeractie op de achtergrond. Moet je nagaan: 
dit was tegen een Jong-ploeg… Het was echt mooi en het is 
echt heel mooi om voor deze supporters te spelen. Ik hoop dat 
uiteindelijk het hele stadion vol kan zitten dit seizoen en wij de 
supporters veel kunnen geven. Het wordt weer tijd dat deze 
club promoveert en dat willen we ook heel graag.”

De Graafschap haalde deze zomer met Hicham Acheffay een talent met de 
nodige ervaring naar de Achterhoek. De 21-jarige aanvallend ingestelde 
speler kwam over van het Zwitserse Grasshoppers en tekende een 
tweejarig contract. Acheffay gelooft in het verhaal van de Superboeren, 
die met aanvallend en verzorgd voetbal hoge ogen willen gooien, en 
verwacht veel dit seizoen. “De speelstijl past bij mij.”
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STOFFIG
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stromen vol met twintigers op 
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HET PAPIEREN BOEK 

Wilco - Vanadiumweg 9, 3812 PX Amersfoort, t. +31 (0)88-1105 500, info@wilco.nl

Recente cijfers tonen het aan, 
het papieren boek is nooit 

weggeweest. Na de dalende 
tendens in de afgelopen 

jaren kan het gedrukte boek 
zich verheugen op een 

“vernieuwde” belangstelling. 
De vraag naar iets authentieks, 

iets ambachtelijks neemt toe. 
Een trend die wij bij 

Wilco omarmen. 

Oude liefde roest niet

Wij verleiden u graag met 
onze gedrukte boeken. 
Een boek moet je voelen, 
ruiken, zien en doorbladeren. 
Meer weten over onze 
mogelijkheden? 
Bel ons voor een afspraak. 

BETER GA JE LEZEN

Wilco_OudeLiefde_1/1.indd   14 25-08-20   15:55

De Graafschap overhandigt  
shirt aan KiKa en KWF
We zijn trots op onze hoofdsponsor AgriBioSource, 
die wij kennen als een zeer maatschappelijke 
betrokken partner. Dit seizoen heeft AgriBioSource 
de voorzijde van het De Graafschap-shirt beschikbaar 
gesteld voor het goede doel. AgriBioSource heeft 
gekozen voor een unieke samenwerking met KiKa 
en KWF.

Zo staat KiKa op het thuisshirt en KWF op het zwarte uitshirt. 
Namens De Graafschap gingen commercieel manager Henk 
Bloemers en Michael Ogubai (manager MVO) op bezoek bij 
beide goede doelen in Amsterdam. Er zijn mooie afspraken 
gemaakt om dit seizoen samen (nog) meer aandacht te vragen 
voor het onderzoek naar (kinder)kanker.

Op de gevoelige plaat…
Traditioneel stond in augustus de jaarlijkse fotodag voor de eerste selectie op de planning. Spelers en staf 
werden weer op de gevoelige plaat gezet door tal van fotografen.

Onze eigen clubfotografen waren natuurlijk ook aanwezig op de fotodag en maakten onderstaande compilatie. Het resultaat van de 
teamfoto? Die vind je op pagina 28 en 29 van deze Presentatiegids!
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SELECTIE DE GRAAFSCHAP 2021-2022SELECTIE DE GRAAFSCHAP 2021-2022

JASPER VAN HEERTUM

ROLAND BAASTED VAN DE PAVERT
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24-11-1997

GEBOORTEDATUM:
10-11-1997

GEBOORTEDATUM:
02-03-1996

GEBOORTEDATUM:
06-01-1992

JULIAN LELIEVELD

GUUS VAAGS

HIDDE JURJUS NICK VAN DEN DAM

32

1 16
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GEBOORTEDATUM:
25-11-2000

GEBOORTEDATUM:
09-02-1994

GEBOORTEDATUM:
12-03-1999
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JEFFRY FORTESMILAN HILDERINK

EBBE WENTING
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THOMAS KLEINPENNING
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CAMIEL NEGHLI

ELMO LIEFTINK

JOHNATAN OPOKU

JESSE SCHUURMAN DANNY VERBEEK

14

6

18

8 10

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER MIDDENVELDER

GEBOORTEDATUM:
06-11-2001

GEBOORTEDATUM:
03-02-1994

GEBOORTEDATUM:
18-04-1990

GEBOORTEDATUM:
11-03-1998

GEBOORTEDATUM:
15-08-1990
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SELECTIE DE GRAAFSCHAP 2021-2022

MEES KAANDORP

DANZELL GRAVENBERCH

JOEY KONINGS

GIOVANNI KORTE DEVIN HAEN

24

9
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11 22
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AANVALLER

AANVALLER

AANVALLER AANVALLER

GEBOORTEDATUM:
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13-02-1994

GEBOORTEDATUM:
21-04-1998

GEBOORTEDATUM:
01-08-1993

GEBOORTEDATUM:
18-06-2004

SELECTIE DE GRAAFSCHAP 2021-2022

JONATHAN VERGARA BERRIO

RICK DEKKER

HICHAM ACHEFFAY

PHILIP BRITTIJN HAMZA BOUIHROUCHANE

43
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7

23 28

MIDDENVELDER

MIDDENVELDER

AANVALLER

MIDDENVELDER MIDDENVELDER
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15-03-1995

GEBOORTEDATUM:
10-08-2000

GEBOORTEDATUM:
09-04-2004

GEBOORTEDATUM:
03-08-2002
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Selectie De GraafschapSelectie De Graafschap   2021-2022 2021-2022

Bovenste rij van links naar rechts: Sander Hollmann (sportverzorger), Jesse Schuurman, Ebbe Wenting, Johnatan Opoku, Milan Hilderink, Ted van de Pavert,  
Maas Willemsen, Elmo Lieftink, Jasper van Heertum, Danny Verbeek, Thomas Kleinpenning, Jan Bartels (materiaalbeheerder).

Middelste rij van links naar rechts: Marc Teloh (teammanager), Julian Lelieveld, Philip Brittijn, Devin Haen, Nick van den Dam, Hidde Jurjus, Guus Vaags, Camiel Neghli, Roland Baas, Danzell Gravenberch, Jasper Steens (fysiotherapeut).
Onderste rij van links naar rechts: Giovanni Korte, Hamza Bouihrouchane, Mees Kaandorp, Jonathan Vergara Berrio, Edwin Linssen (assistent-trainer), Reinier Robbemond (hoofdtrainer),  

Richard Roelofsen (assistent-trainer), Robert-Jan Zoetmulder (keeperstrainer), Joey Konings, Rick Dekker, Ezra van der Heiden, Hicham Acheffay.

Niet op de foto: Jeffry Fortes.
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FUNCTIE

Wie beslist over 
u als u dat niet 
meer kunt?

U geniet van het leven, maar wat gebeurt er als u ernstig 
ziek wordt, in coma raakt of dement wordt? Met een  
levenstestament bent u hierop voorbereid. 

Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding 

dat het juridisch goed geregeld is. Elk moment goed geregeld.

www.vwdknotarissen.nl

Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem 

t. +31 (0)314 372 222   e. info@vwdknotarissen.nl

Regel het met een levenstestament

Think 
ahead with

poultry
people

www.vencomaticgroup.com

Vencomatic Group is een wereldwijde leverancier van innova-
tieve en duurzame huisvesting- en eiverzamelsystemen voor 
de pluimvee sector. Vencomatic Group ontwikkelt continu op-
lossingen voor haar klanten om hun resultaten te verbeteren 
en tegelijkertijd de pluimveehouderij te verduurzamen. 

Met onze slogan “Think ahead with poultry people’’ onder-
strepen we ons innovatieve karakter. Net als in de sport gelo-
ven wij in een goede samenwerking. We geloven dat anders 
denken, grenzen verleggen en luisteren naar onze klanten 
en partners dé manier is om oplossingen te creëren die het 
verschil maken.

• Prinzen – Eiverzameling en automatisering
• Van Gent – Kwalitatief hoogwaardig legnest voor 

moederdieren 
• Vencomatic – Huisvestingssystemen, eiertransport banden

en klimaat oplossingen

STAF DE GRAAFSCHAP 2021-2022
REINIER ROBBEMOND RICHARD ROELOFSEN

HOOFDTRAINER ASSISTENT-TRAINER

EDWIN LINSSEN

ASSISTENT-TRAINER
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STAF DE GRAAFSCHAP 2021-2022STAF DE GRAAFSCHAP 2021-2022
MARC TELOH

TEAMMANAGER

JAN BARTELS

MATERIAALBEHEERDER

ROBERT-JAN ZOETMULDER JASPER STEENS

KEEPERSTRAINER FYSIOTHERAPEUT

SANDER HOLLMANN

SPORTVERZORGER



Wil jij werken in een grote internationale 

organisatie, die toch lokaal aanvoelt? 

Dan is Actemium de juiste plek voor jou!

Wij zoeken voor onze vestigingen Doetinchem 

en Zevenaar in de industriële en logistieke 

automatisering en building technologies:

 

  Elektromonteurs 

  Software Engineers

  Servicemonteurs

Zet je carrière    
 in beweging!

Bekijk onze 
actuele vacatures 
actemium.nl/gelderland

  Ervaar het gemak      met voordelige tarieven      en een landelijke dekking

SOCIAAL EN DUURZAAM ONDERNEMEN
Wij zijn een sociale organisatie en geven ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Het bezorgen van uw zakelijke post doen wij zoveel mogelijk op de fiets en waar mogelijk maken 
we gebruik van elektrische scooters en elektrische bestelauto’s. Wij zijn enorm gemotiveerd om u 
volledig te ontzorgen wat betreft uw zakelijke post.

HET GEMAK VAN SBPOST
Veel bedrijven kiezen SBPost voor de  
verzending van zakelijke post tegen  
voordelige tarieven. Dagelijks ervaren  
zij het gemak van SBPost.

Bij ons hoeft u niet te frankeren, tellen,  
wegen of sorteren. Wij bezorgen uw  
zakelijke post binnen 24 uur in heel  
Nederland. 

ZAKELIJKE POST VOORDELIG VERSTUREN?

Onbeperkt 
plezier

KIJK OP WERKENBIJESTINEA.NL

Wil jij ook doen wat ertoe doet? 
Wij werken verspreid over de hele 
Achterhoek en Twente en zoeken:

• Persoonlijk begeleiders
• Regiomedewerkers
• Vrijwilligers

Benieuwd naar onze vacatures?

Samen doen wat ertoe doet
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KroeseWevers 
Ontcijfert
We adviseren ondernemers op 
het gebied van accountancy, 
belastingadvies en aanverwante 
� nanciële vraagstukken.

kroesewevers.nl

Mees Kaandorp wil D’RAN: 
“Zorgen dat de tegenstander 

doet wat wij willen”
Mees Kaandorp maakte afgelopen zomer de overstap van Almere City FC, 
waarmee de aanvaller vorig seizoen in de top van de Keuken Kampioen Divisie 
meedraaide, naar De Graafschap en is vol ambitie aan het seizoen gestart. 
De 23-jarige bij AZ opgeleide vleugelaanvaller hoopt met De Graafschap te 
promoveren naar de Eredivisie en ziet voor zichzelf een mooie rol weggelegd.

Door Niek Jansen

Bekend met Reinier 
Robbemond

Kaandorp werkte in het ver-
leden in de jeugdopleiding 
van AZ al samen met trainer 
Reinier Robbemond en koos 
mede daardoor voor een 
overstap naar Doetinchem. 
“In de D1 (nu O13, NJ) was 
Reinier één seizoen mijn 
trainer en ik heb toen fijn 
met hem gewerkt. Nadat 

Reinier trainer werd van De Graafschap is het vrij snel gegaan. 
Ik was al bekend met zijn speelwijze en hij weet wat ik kan. 
Het verhaal van De Graafschap met aanvallend voetbal in een 
4-3-3-systeem sprak mij heel erg aan. Bijkomend voordeel is dat 
ik daar ook al bekend mee was vanwege mijn AZ-achtergrond”, 
vertelt Kaandorp.

Settelen in de Achterhoek 
De Noord-Hollander mag zich inmiddels een paar weken Super-
boer noemen en het bevalt Kaandorp uitstekend in de Achter-
hoek. “Het is een heel andere omgeving en ik ben inmiddels ook 
verhuisd naar Doetinchem. Ik woonde altijd in Alkmaar en reed 
vanuit daar naar Almere. Tot nu toe voelt het echt heel fijn hier 
bij de club en in deze stad. Qua supporters en hoe het leeft in 
de stad, dan merk ik wel echt verschil met Almere... Toen ik hier 
met Almere in april speelde stonden de supporters met fakkels 
om het stadion”, zegt Kaandorp opgetogen.

Rendement omhoog krikken
In het begin van dit seizoen kon Kaandorp zichzelf al enkele 
keren laten zien. Hij maakte in de wedstrijd tegen Roda JC Kerk-
rade (0-3) zijn officiële debuut, een week later speelde hij als 
invaller mee in het uitduel met MVV Maastricht (1-3) en in de 
thuiswedstrijd tegen NAC Breda (2-0) viel hij in en leverde Kaan-
dorp een assist. Beslissend zijn wil - en móet - Kaandorp vaker 
gaan doen dit seizoen. “Mijn rendement moet omhoog, dat 

weet ik zelf ook. Ik heb vorig seizoen 29 duels gespeeld, twee 
goals gemaakt en vijf assists geleverd. Ik heb echter weinig hele 
wedstrijden gespeeld en ben vaak gewisseld of ik was invaller. 
Qua rendement wil ik bij De Graafschap stappen gaan maken. 
Daarom was het lekker dat ik tegen NAC Breda direct een assist 
kon leveren.”

Bal rond laten gaan
De voorhoedespeler is tenslotte duidelijk over de manier van 
spelen en weet hoe de D’RAN-mentaliteit in de praktijk kan wor-
den gebracht. “Hoog drukzetten en ook vooruit bij balverlies en 
daarna zo snel mogelijk de bal weer heroveren. Daarin willen we 
ook dominant zijn; zorgen dat de tegenstander doet wat wij wil-
len. Wij moeten zorgen dat wij de bal rond kunnen laten gaan. 
Als wij thuis op De Vijverberg spelen en wij kunnen het publiek 
erachter krijgen door de tegenstander af te jagen, dan kan het 
een heel mooi seizoen worden. Met zijn allen hard werken, ook 
als het even niet loopt, en alles geven. Ja, echt D’RAN!”
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VERZEKERINGEN  HYPOTHEKEN

PENSIOENEN  MAKELAARDIJ

BANKZAKEN  ... EN MEER.

WELK DOEL U OOK
VOOR OGEN HEBT ...

... BIJ HEILBRON STAAN WE GRAAG DICHTBIJ.

Alles voor het 
reinigen, herstellen en 

beschermen van 
Gevels, Beton(vloeren), 

Daken en Hout.
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O18

O21

Bovenste rij van links naar rechts:
Martin Konijnenberg (teammanager), Marco Konijnenberg (materiaalman), Blnd Hassan, Joran Hardeman, Julius Kok, Haris Mesic, Maas Willemsen, 
Jesper van Riel, Freek Fokkink (video-analist).
Middelste rij van links naar rechts:
Max Jansen (fysiotherapeut), Jelle Koenders, Sam Bisselink, Cas Jan Radstake, Ties Wieggers, Edwin Danquah, Tom te Veluwe, Sisqo Lever, 
Ezra van der Heiden, Edwin Susebeek (keeperstrainer).
Onderste rij van links naar rechts:
Anis Yadir, Hozan Osman, Jim van der Logt, Mathijs de Waard (assistent-trainer), Mounir Azaoum (hoofdtrainer), Jeroen Reintjes (fysiektrainer), 
Pim Lukassen, Emre Oztas, Maarten Smits.

Bovenste rij van links naar rechts:
Jeroen Reintjes (fysiektrainer), Edwin Susebeek (keeperstrainer), Kyan Lever, Sem Went, Ruben Radstake, Wilkens Afriyie, Ruben van Strien, 
Max Kamphuis (verzorger), Max Jansen (fysiotherapeut).
Middelste rij van links naar rechts:
Eugene van Londen (teammanager), Kellen Berkel, Elie Raterink, Andre Vozny, Hugo van den Dikkenberg, Jesse Oostendorp, Nic Hartgers, 
Herman Wassink (materiaalman).
Onderste rij van links naar rechts:
Basar Onal, Levi Schoppema, Stan Weevers, Henk Drenth (assistent-trainer), Jan Vreman (hoofdtrainer), Brian Hogeweide (assistent-trainer), Sofian Daif, 
Giel Slijkhuis, Mert Bulut.

Wat kenmerkt ons:
> 24 uur service
> Hoge kwaliteit
> Ervaren vakmensen
> Dienstverlening op maat

U kunt bij ons terecht voor o.a. de volgende diensten:

Camerabeveiliging Inbraakbeveiliging Intercomsystemen Zonnepanelen Brandbeveiliging

Voltastraat 25 | 7006 RT | Doetinchem 
www.ESDOETINCHEM.nl

Heeft u een 
storing?

Bel:
0314-323738

T 026 303 47 00www.conducto-inkoopadvies.nl www.conducto.nl

Inkoopadvies

Versterk je 
inkoopteam 
met Conducto

Opleidingen en trainingen

Dé opleider 
voor inkoop en 
aanbesteden
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Bovenste rij van links naar rechts:
Thijs Essink, Noah Oosterholt, Fayzal Awal, 
Eamin Zahti, Amin Zaanani, Rens Roedema, 
Luca Schepers, Xibbe van Hattem, Melle de Wolf, 
Sem Jansen.

Middelste rij van links naar rechts:
Frank Schneider (teammanager), 
Thijmen van Aalst, Jerome Damy, Yintho Schröder, 
Milan Scheffer, Teun Liebrand, Devon Hendriksen, 
Mauro van der Poel, Samuel Veenbergen, 
Frank Janssen (teammanager).

Onderste rij van links naar rechts:
Jaylen Elferink, Niek Rutjes, Giovanni Weber, 
Mounir Azaoum (assistent-trainer), Mathijs de 
Waard (hoofdtrainer), Jordy Rondeel (keeperstrai-
ner), Mats Roelofs, Giel Kreike, Nando Grotenhuis.

Niet op de foto: Giovanni de Ruijter, Nahrenjo 
Pelgrim (assistent-trainer/teammanager), Matthijs 
Hoek (assistent-trainer).

O15

Bovenste rij van links naar rechts:
Melle Meerdink, Trimor Bytygi, Essien Bassey, 
Kyano Kwint, Bram Scholten, Max te Lintum, 
Quintin Hunting.

Middelste rij van links naar rechts:
Sjef Faber (teammanager), Otniel Raterink, 
Vince Schuurman, Sam Bouwman, Cas Frehe, 
Wessel Klaassen, Kenji Tang, Lars Westendorp 
(assistent-scheidsrechter).

Onderste rij van links naar rechts:
Wouter van Ditshuizen, Emil Felic, Kevin Brok 
(assistent-trainer), Armand Mannen (hoofdtrainer), 
Jordy Rondeel (keeperstrainer), Boet Ueffing, 
Rayan Azoum.

O16

Bovenste rij van links naar rechts:
Jochem Ostendorp, Chevaro Bosveld, Gijs van Eef, 
Jayden Siecker, Jamie Keukens, Chris Alderden, 
Quinten Inge, Jaylan van Schooneveld.

Middelste rij van links naar rechts:
Max Jansen (fysiotherapeut), Jeroen Reintjes 
(fysiektrainer), Dairenzio Brank, Senna Niezink, 
Stan van Dillen, Mert Erkan, Giraynho Kluivert, 
Edwin Susebeek (keeperstrainer), Johan van 
Utrecht (teammanager).

Onderste rij van links naar rechts:
Saliou Jalloh, Tygo Grotenhuis, Senna Boekestein, 
Mees Siers (hoofdtrainer), Ian Bruijs (assistent-
trainer), Tycho van Haaren, Siebe Beuker, 
Amjad Mechroubi.

O17

Wij zijn een mensgerichte arbodienst. 
We werken met ziel en zakelijkheid  
aan positief gezonde medewerkers  
en vitale bedrijven in de Achterhoek  
en de Liemers, ... zodat ‘t lekker werkt!

Wij bieden:
• casemanagement

• care & casecoaching

• spreekuren bedrijfsartsen

• verzuimbegeleiding

• RI&E en preventie

 0544-353000   •   www.vitamee.nl
 

Neem contact op voor een 
vrijblijvende kennismaking!

0314 - 21 61 55  |  info@seesingflex.nl  |  www.seesingflex.nl

Samen D’ran

's-Heerenberg

DoetinchemWehl

Aalten

Winterswijk
Lichtenvoor-

Borculo

Lochem

Transport Logistiek Techniek Industrie Bouw Financieel GroenCommercieel Zorg Overheid

Seesing Flex is trots om ook dit seizoen tenuesponsor van De Graafschap te zijn. 
Iedere wedstrijd zichtbaar zodat je wéét waar je naar toe moet als je op zoek 
bent naar een (andere) baan in de Achterhoek. Zoals je ziet volop vacatures!
 
Wil je alles weten over de werktijden, locatie, het salaris en toekomstpersfectief 
voor één of meer van deze functies? Neem dan nu contact met ons op!

Lichtenvoorde

Wij delen onze kennis graag.

Het antwoord op een simpele juridische of fiscale vraag, is vaak 
gecompliceerder dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel
eind, maar voor een écht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager
deelt die kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis
deelt op  www.dirkzwager.nl

Dirkzwager 
zorgt dat 
u het weet.

941907_001_29-Aug-19_14:09:01_nadia
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Bovenste rij van links naar rechts:
Chahid Soultana, Ruben Kniest, Mees Wortelboer, 
Friso Toevank, Olan Belgraver, Jordi Gertsen, 
Nesta Steenvoorden.

Middelste rij van links naar rechts:
Roelof Wagendorp, Thijn Hermsen, Wout Holland, 
Milan Shestani, Sebas van den Berg, Lars Joseph, 
Tieme Wolters, Jur Banning.

Onderste rij van links naar rechts:
Lorenc Perlala, Yuno Soumokil, Jur Wolters, 
Jordy van de Kracht (keeperstrainer), 
Thom de Gucht (hoofdtrainer), Max le Roux 
(assistent-trainer), Rens Lieverdink, Jim Meijer, 
Tom van Maanen.

O12

Bovenste rij van links naar rechts:
Kiefer Schoots, Jaydrick Panneflek, 
Danil van Rijssingen, Dani Mangiacavallo, 
Ties Groot Wassink, Jurre Mulling, Julius Buhling, 
Lucas Smit, Rev Visser, Dion Peters.

Middelste rij van links naar rechts:
Ridde Vorselman, Merdan Nokta, Daryl Chevalking, 
Pepijn ter Horst, Thom Veenbergen, Eric van Toor, 
Riton Bitiqi, Lyjairo Mathilda, Silvio Terlouw.

Onderste rij van links naar rechts:
Mick Brouwer, Jonas Waanders, Foppe Reijmer, 
Armand Mannen (assistent-trainer), Kevin Brok 
(hoofdtrainer), Jordy Rondeel (keeperstrainer), 
Menko Landman (assistent-trainer), 
Robin Theissen, Niel Vasseur, Stef Kuijpers.

O13

Bovenste rij van links naar rechts: Morris van 
Haaren, Luc Arentsen, Xavi Tillman, Steve 
Miggelbrink, Timo Meijles, Luca de Kievit, 
Gijs Toebes, Djesely Tavares.

Middelste rij van links naar rechts: Ilse Scholten 
(verzorgster), Jordy Rondeel (keeperstrainer), 
Isaac Compaore, Sven Rutjes, Sven van Olderen, 
Nour Tahiri, Boaz Barzuwa, Roy Kusters (team-
manager), Arie van Harten (grensrechter).

Onderste rij van links naar rechts: 
Kas Krabbenborg, Jesse Assink, Abdelhalim El 
Habib, Ruben Boom, Lion Kaak (assistent-trainer), 
Sjoerd Voerman (hoofdtrainer), Djayden van Zut-
phen, Fabio Cziommer, Zoë Banning, 
Sem van de Pligt.

O14www.kremer.nl | 0314 662 445

Wij helpen maakbedrijven 
beter werken & groeien
Dit doet CAD2M door het optimaliseren 
van proces- & productontwikkeling. Wij 
helpen onder andere:  

• Machinefabrieken
• Engineersbureaus
• Matrijzenbouwers
• Productontwikkelaars
• Verspaners

Samen groeien? Kijk op:  
www.cad2m.nl
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Bovenste rij van links naar rechts:
Kenji Hendriks, Soufian Driouch, Lucas Kos, 
Dax Timmermans, Boet Timmermans, 
Willem Wevers, Rivano Matser, Jason Baltus.

Onderste rij van links naar rechts:
Jeremiah Garcia Calvo, Bruno Valerjev, 
Djevin Elferink, Chiel Derksen (assistent-trainer), 
Bo Waasdorp (hoofdtrainer), Jordy van de Kracht 
(keeperstrainer), Pepijn Kopmels, Arif Tanir, 
Sepp Kopmels.

O9

Bovenste rij van links naar rechts:
Steven Theunissen (assistent-trainer), Ian Bruijs 
(hoofdtrainer), Isam Zairov, Isa Taizari, Yoez Baks, 
Toon Peddemos, Naoufel Makoukhi,  
Luuk Stinissen, Jordy van de Kracht (keepers-
trainer), Jeroen de Jong (assistent-trainer), 
Clarissa Mertens (teammanager). 

Onderste rij van links naar rechts:
Justin Heerings, Moos van Campen, Siebe Jansen, 
Puck Sebastiaan Tatuhey, Ensar Tanir, 
Luca Schrader, Vince Walterbos, Pieter van Dekken, 
Tristan Jaspers, Wout Jacobs.

O10

Bovenste rij van links naar rechts:
Wout Walterbos (assistent-trainer), Oliver Stokes, 
Mees Zweers, Kess Berendsen, Siem Baks,  
Mick Barzuwa, Tom Elshout, Sylvano Hendriks 
(assistent-trainer).

Middelste rij van links naar rechts:
Tijme Stöteler, Conner Alferink, Hugo Waijerdink, 
Malick van Geenen, Destiny Kroma, Iven Verhoef, 
Aaron Nijland.

Onderste rij van links naar rechts:
Sherbel Koerie, Nout Ploum, Faas Gockel,  
Jordy van de Kracht (keeperstrainer),  
Tristan Boekestein (hoofdtrainer), Joep de Rond, 
Zakaria Driouch, Sepp Kevelam.

O11

De lekkerste werkgever van Nederland 
sponsort De Graafschap

SCOOR JOUW 
NIEUWE 
UITDAGING!
Lichtenvoorde | Doetinchem

SCOOR JOUW 
NIEUWE 
UITDAGING!
Lichtenvoorde | Doetinchem
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INNOVEX FITNESS SLUIT STER
SPONSORSCHAP BIJ DE GRAAFSCHAP
en presenteert een unieke thuis fitness oplossing! 

 

Met ons producten- en diensten aanbod van onder meer
Star Trac®, StairMaster®, Nautilus®, Schwinn®, Throwdown® & Intenza
Fitness® leveren wij over een brede linie, van personal trainers, full service
club, hotels, bedrijven tot onderwijsinstellingen. 
Door onze decennialange ervaring in de fitnessbranche hebben wij een
uitgebreid assortiment producten samengesteld, die duurzaam,
betrouwbaar en toepasbaar zijn voor alle doeleinden.

Wij hebben de afgelopen jaren ook meerdere professionele thuis fitness
ruimtes helpen realiseren en begeleiden het totale proces, van idee, naar
(3D) concept tot realisatie en (indien gewenst) is uw home gym volledig
door ons te financieren! Een professionele home gym in de kleuren van 
uw favoriete club? Ook dat is mogelijk! 

U heeft al een professionele home gym vanaf €195,- per maand. 
Scan de QR code voor meer informatie! 

 

NU TIJDELIJK 20% 
DE GRAAFSCHAP KORTING 
OP EEN SKI-ROW

Indoor Roeier & 
Indoor Ski apparaat ineen! 
 
Scan de QR code 
en gebruik de 
code 
'superboeren' 
voor 20% korting! 

DÉ LEVERANCIER VAN PROFESSIONELE
FITNESSAPPARATUUR!
 

 AARTSDIJKWEG 23B
 2676LE MAASDIJK
 INFO@INNOVEXFITNESS.NL
 WWW.INNOVEXFITNESS.NL
 010 - 59 26 774

INNOVEX FITNESS

I

Zakelijke partners

TALENTENPARTNERS

HOOFDSPONSOR: OFFICIAL PARTNERS: OFFICIAL KLEDINGSPONSORS:

OFFICIAL STERSPONSORS:

OFFICIAL SPONSORS:

TENUESPONSOREN

OFFICIAL SPORTDRANK

Night Star Express

Autobedrijf DAGO
Onze mensen maken het persoonlijk!
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WWW.WBWN.NL
VACATURES | WERKEN&LEREN | STAGES | AFSTUDEREN

WIL JE 
(LEREN) WERKEN 
MET HOUT?

Ga jij met ons 
de uitdaging 
aan? 

Kijk voor de nieuwste vacatures op  
www.esbro.nl/werken-bij

Esbro sponsort

De Graafschap

ook dit 
seizoen#HARTVEURDECLUB

Part of

Business Club-leden
123Impregneer.nl, Ruurlo
22/24 Club & Event, Doetinchem
247 Tailorsteel, Varsseveld
A&M ImpacT Internetdiensten, Doetinchem
Aannemingsbedrijf Jan van Dulmen, Etten Gld
Aarnink Kunststof Ramenfabriek, Laren Gld
ABC Hekwerk, Gendringen
ABN AMRO Bedrijven, Achterhoek
ABN AMRO MeesPierson, Arnhem
Accon AVM Groep B.V., Doetinchem
Achterhoek Ambassadeurs, Doetinchem
Achterhoek in Beweging, Doetinchem
Achterhoek Nieuws, Lichtenvoorde
Achterkamp Bedrijfsopleidingen, Steenderen
Acoma Dak- en Wandbeplating, Duiven
Actemium Nederland, Doetinchem
Active Living, Arhem
Addink Media, Lichtenvoorde
Aelbers personeel, Doetinchem
AGEM, Doetinchem
AgriBioSource Europe, Nijmegen
Agrio Uitgeverij, ‘s-Heerenberg
Aias, Lochem
Alwood Montage, Terborg
Architektengroep Gelderland, Zelhem
Arendsen Staalbouw, Ulft
Arriva, Doetinchem
Asym, Heelweg
Autobedrijf DAGO, Doetinchem
Automobielbedrijf Ten Have, Doetinchem
Bakkerij Holleman, Elst Gld
BAS Ballonvaarten, Laren Gld
BAX advocaten belastingkundigen, Doetinchem
Benschop Glas, Doetinchem
Berendhaus Groep, Terborg
Bestelrent B.V., Doetinchem
Bouwbedrijf De Graafschap, Doetinchem
Briaz Participaties, Amsterdam
Broekhuis BMW, Doetinchem
Bulsink Meubelen, Kilder
Buro Achterhoek, Etten Gld
CAD2M BV, Doetinchem
Canon Business Center Nederland, Houten
Canonline.nl, Zwolle
Capfinder, Doetinchem
Carlo Stevering Fotografie, Doetinchem
CiTek Infra, Gaanderen
Citroën Fiat en DS Dealer Ruesink, Doetinchem
Coffee Fresh, Drempt
Cohen Machineverhuur, Doetinchem
Conducto, Arnhem
Combigro Helmink B.V., Zutphen
Consultancy ‘De Slangenburg’, Zelhem
COOP Supermarkten, Velp Gld
Coöperatie ConFirm UA, Doetinchem
Dachser Netherlands, Zevenaar
Damen Gifts, Lichtenvoorde
Datacommit, Ulft
Debtt Achterhoek B.V., Doetinchem
De Bottenmölle Vastgoed, Doetinchem
Decolighting B.V., Doetinchem
De Covik, Steenderen
De Dakexpert, Zelhem
De Groenmakers, Doetinchem
De Hazenbrink, Amsterdam
De Heide Smid, Halle
De Heren van 0314, Doetinchem
De Jager Leusink Accountants en Bedrijfsadviseurs, Doetinchem
De Klinker B.V., Zutphen
De Klok Dranken, Groenlo
De Kruisberg horecatotaalcentrum, Doetinchem
De Lepper Staalconstructie, Doetinchem
Dennen Inversteringen BV, Doetinchem
De Pedaleur, Doetinchem
De Veldhof, Keijenborg
Delade Interieurbouw, Doetinchem
Desafio Holding, Niftrik
Dirkzwager legal & tax, Arnhem
Distrimex Pompen & Service, Doetinchem
DLA ICT, Doetinchem
Gasan Diamonds, Amsterdam
Golfanlage Borghees GmbH, Borghees
Doseer.nl Reinigingsmiddelen , Doetinchem
DPG Media Groep, Doetinchem
Driestroom, Heteren
Drukkerij Loor, Varsseveld
Dumphuis Doetinchem, Doetinchem
Dunnink Bouwmanagement, Doetinchem
Dusseldorp ISM, Lichtenvoorde
Ebbers Holding, Doetinchem
Eggink Maalderink / Maalderink & Lutke Willink, Doetinchem
Eisma Media Groep, Leeuwarden/Doetinchem
Elektro Service Doetinchem, Doetinchem
Elsinghorst Vastgoed, Doetinchem
Elver, Wehl
Enzerink B.V., Hengelo Gld
Esbro, Wehl
ETB Solutions, Duiven
Estinea, Aalten
ETL Dales, Doetinchem
Extran, Bunnik
Exit Toys, Doetinchem
FAAC BV, Doetinchem
Fastfloor Projectstoffering B.V., Doetinchem
Fides Uitzendgroep, Doetinchem
Framo Sport Medische groothandel, Duiven

Freecrown Investments, Beek gem. Montferland
Fysiotherapie Engelaar, Doetinchem
Flexfamily, doetinchem
Gassan Diamonds, Amsterdam
Gebr. Van Beek, Wehl
Gerex, Vorden
Gelka B.V. -Harreveld
Globe Group, Zelhem
Goldbeck Nederland BV, Arnhem
Gotink Installatie, Hengelo Gld
Grant Thornton Accountants en Adviseurs, Arnhem
Green M2, Doetinchem
Guus Hiddink
Grip Accountants en Adviseurs, Duiven
Grolsch, Enschede
Grondverzet-Loonbedrijf G.W. Bulten, Doetinchem
Harrie Arendsen Volvo, Doetinchem
Havezathe Carpe Diem, Vethuizen
Heilbron Groep, Doetinchem
Henk Pen Groep, Haaksbergen
Herwers Groep, Hengelo Gld
Het Arsenaal, Doesburg
Het Onland, Doetinchem
H.J.G. Derksen Beheer B.V., Didam
H.H. Dunnewold, Doetinchem
Hofmeijer, Voorst
Hogenkamp klompen en Souvenirs, Doetinchem
Holding H.W. Tuenter B.V. / Houtcv-Nederland, Westendorp
Holland Pharma, Borculo
Hollandse Telecommunicatie Maatschappij, Doetinchem
Hooiland vastgoed, Doetinchem
Hoornstra Infrabouw, Doesburg
Houthandel Het Anker, Ulft
Houthandel Roenhorst, Westendorp
HSF Logistics, Winterswijk
Hulstein Projectmanagement en Advies, Doetinchem
Hummel, Deventer
Idee Holding, Groenlo
IKO Insulations, Klundert
In Person Uitzendbureau, Lichtenvoorde
ING Bank Arnhem-Nijmegen, Arnhem
Innovex Fitness, Maasdijk
Inkassier Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Arnhem
Inter-Fact Interiors, Terborg
Internetvisie, Doetinchem
Intersnack, Doetinchem
Jack’s Casino, Doetinchem
Jansen Foodservice, Lochem
Jansen Transport, Drempt
JPM Solutions, Doetinchem
JPR Advocaten, Doetinchem
Juust Advocaten en Mediators, Lichtenvoorde
K3D, Terborg
Kaak Group, Terborg
Kab Accountants & Belastingadviseurs Oost, Doetinchem
Kampioensbakker Paul Berntsen, Didam
Keiser Verkeerstechniek, Zelhem
KemperKip, Zelhem
Kenneth Smit Rene van Velsen, Etten Gld
Kerkemeijer, Borculo
Kitchen4all, Doetinchem
Klaassen Bouwmaatschappij B.V., Dinxperlo
Kleurmeesters, Doetinchem
Klinkervisie BV, Spijk
Klomps Bouw, Dinxperlo
Konimpex BV, Doetinchem
KremerGroep, s-Heerenberg
Kroesen Besselink, Hengelo Gld
KroeseWevers, Doetinchem
Kubus, Doetinchem
Kuppens Kunststoffen en Aluminium, Wehl
Kuster Olie, Babberich
La Souris, Doetinchem
Laborijn, Doetinchem
Lamers Reinigingstechniek B.V., Zelhem
Lamex Foods Europe, Doetinchem
Lankhof Beveiliging, Aalten
Linkmakers, Doetinchem
Lukelin, Doetinchem
Lutec Luchttechniek, Veenendaal
M.P.M., Hoog-Keppel
Mabeon Achterhoek Schoon, Doetinchem
Mainfreight, s-Heerenberg
Maqqie, Doetinchem
Mark van Ditshuizen, Doetinchem
Marktlink , Deventer
Martin Mos, Wehl
Matysta Metaal, Hengelo Gld
MDH Uitgeverij, Doetinchem
Media Hell, s-Heerenberg
MediaCows, Doetinchem
Meeks Meubelen, Vorden
Meerbeek Caravans & Campers, Doetinchem
Meijla B.V., Doesburg
Mijn Magazine, Zieuwent
Miko Coffee, Paramaribo
Mindbite, Zutphen
Misset Uitgeverij, Doetinchem
Moods Coffee, Doetinchem
Mooi ben jij!, Doetinchem
MRKTNG.nl, Doetinchem
Mulders Groep, Ulft
Multi Ratio B.V., Doetinchem
Mull2Media, Doetinchem
Munsterman B.V., Varsseveld
MVM Business Producties, Nijmegen

MVO Flex, Doetinchem
NEDCON, Doetinchem
Netterden Zand en Grind, Ulft
Night Star Express Hellmann BV, s-Heerenberg
NowOnline, Doetinchem
Nunner Logistics, s-Heerenberg
Online Marketing Accu, Ulft
Only For Men, Doesburg
Oranje Select, Doetinchem
Oscar’s Groen, Gaanderen
P8 Software, Varsseveld
Partycentrum Plok, Didam
PCI Nederland, Duiven
Percura Zorg, Zevenaar
Peters Installatietechiek, Zevenaar
Peters Keukentechniek, ‘s-Heerenberg
PHC Mobile Office Specialist, Doetinchem
Pincvision, Doetinchem
Plakhorst Beheer, Doetinchem
PlaySeat B.V., Doetinchem
Plus Dichteren, Doetinchem
Porskamp Installatietechniek, Lichtenvoorde
PortalPlus Cloud Solutions, Rotterdam
PraKtima, Zutphen
Procurance Bv - Workademy, Apeldoorn
Proost Nederland B.V., Ulft
P. Zents Beheer BV, Doetinchem
qlant ontwerp & reclame, Doetinchem
Rabobank , Doetinchem
REGIO8, Ulft
Retail Bouw Nederland B.V., Wehl
RegioBode, Dieren
REMONDIS Dusseldorp, Lichtenvoorde
Rensa , Doetinchem
Rija BV, Zevenaar
Roelofswaard Belettering en Sign, Doetinchem
Rouwmaat Groep, Groenlo
RSM Solutions, Doetinchem
Sani4all, Vianen
SB Post , Eerbeek
Scelta Essenza , Niftrik
Schmidt Medica, Zutphen
Scholt Energy, Valkenswaard
Seesing Flex, Doetinchem
Senefelder Misset, Doetinchem
S.E.M. Hermsen Beheer B.V., Doetinchem
Sequoia, Doetinchem
ShowLine BV, Toldijk
Slim Opgewekt, Arnhem
Sloot en Sessink Installatietechniek, Hengelo Gld
SmartHub Achterhoek, Doetinchem
SMASH Visual Media, Doetinchem
SPI TECHNOLOGIES INC., Filipijnen
Spoel Media, Doetinchem
Stacks Invest, Zeddam
StadMedia, Alkmaar
Steentjes Makelaardij & Verzekeringen, Lichtenvoorde
Stolwijk Kelderman, Doetinchem
Stomerij Goodclean, Lochem
Straetus Incasso Achterhoek, Zutphen
SWR B.V., Vuren
t Wassinkhuys, Doetinchem
T2 Groep, Hengelo (GLD)
Ter Horst Groep, Varsseveld
Te Kloeze Riooltechniek, Terborg
Technisch bureau Pola, Zevenaar
Temmink Bouwprojekten, Deventer
Ten Brinke Bouw, Doetinchem
Ten Hag Makelaars, Doetinchem
Tenten Solar Zonnepanelen, Lichtenvoorde
Toonen Reizen, Malden
Trading Toppers, Varsseveld
Ubbink B.V., Doesburg
Univé Oost, Groenlo
V@e Investments, Aalten
Vanouds, Doetinchem
Van Campen Bouwgroep, Zelhem
Van der Reijt en Reijenga, s-Heerenberg
Van Lanschot Bankiers, Arnhem
Van Vugt Bouwadvies, Didam
Van Vuuren Grou, Grou
Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen, Doetinchem
Van Wijnen, Deventer
Vencomatic Group, Aalten
Verglasco, Winterswijk
Villa Ruimzicht, Doetinchem
Virupa, Aalten
VitaMee B.V., Lichtenvoorde
Vrumona, Bunnik
Wassink Installatie, Winterswijk
Wehlse Bijenkorf, Wehl
Welling Bouw | Onderhoud B.V., Wijchen
Wensink Automotive, Doetinchem
Westerveld en Nederlof, Breedenbroek
Westerveld en Vossers Accountantskantoor, Varsseveld
Wilco print, Amersfoort
Wolbrink Nederland, Vorden
WSP Achterhoek, Doetinchem
Zandvoort Draadindustrie, Doetinchem
Zit&Relax, Wehl
Zegers Bouw, Doetinchem



Samen groeien

Bekijk alle vacatures: 
werkenbijrensafamily.nl

Rensa Family daagt je uit om het beste uit jezelf te 
halen. In onze familie krijg je het vertrouwen en de 
ruimte om te excelleren in jouw vakgebied. Daarbij 
leren wij van jou en jij van ons, en komen we steeds 
een stapje verder. Of je nou magazijnmedewerker 
bent of directeur, je vindt het leuk om samen met  
collega’s een prestatie neer te zetten waar je trots op 
bent. Samen groeien. Dát is de familiegedachte! 

Mega 10 - 6902 KL Zevenaar
Tinbergenstraat 36 - 7102 JL Winterswijk

Marjolijn Molenaar, manager Ontwikkeling, participatie en re-integratie: 
“Bij voorkeur helpen wij mensen naar een zo regulier mogelijke werkplek. Als werk nog  
een stap te ver is bieden we hulp in de vorm van ondersteuning, met een re-integratietraject  
of begeleiding naar een vorm van (maatschappelijke) participatie. Wij werken hiervoor samen 
met diverse instanties en organisaties. 
Onze aanpak is om inwoners weer op de been te brengen (bijvoorbeeld met bepaalde zorg  
of hulpverlening), in hun kracht te zetten en te activeren. Het liefst zodanig dat werk in het  
verschiet komt. Maar als dit niet lukt in ieder geval zo, dat er weer structuur, ritme en  
contacten met de omgeving ontstaan. Bij ieder re-integratietraject spelen beweging en  
vitaliteit een belangrijke rol. We investeren hierin en onder andere De Graafschap is daarbij  
een onmisbare partner.”

Laborijn zet zich ervoor in dat inwoners naar vermogen mee kunnen doen  
in onze samenleving. De filosofie van Laborijn is: iedereen telt mee,  
iedereen doet ertoe en voor iedereen moet er een plek zijn.

Samen met De Graafschap 
De Graafschap en Laborijn zijn maatschappelijk partners. In de samenwerking staat de 
ontwikkeling van onze doelgroepen centraal. Enerzijds door de zakelijke relaties die we  
treffen bij de club en anderzijds doordat het voetbal ons en onze doelgroepen verbindt. 
Samen met De Graafschap (Stichting De Graafschap verbindt) biedt Laborijn voor inwoners 
met een Participatiewet-uitkering en Wsw-medewerkers een beweegprogramma;  
Bewegen naar (detacherings-) werk. Het doel van dit programma is om de deelnemers,  
die bemiddelbaar zijn voor werk of een nieuwe detacheringsplek, een extra boost te geven 
om vol vertrouwen naar een werkende toekomst te stappen. Deelnemers komen letterlijk en 
figuurlijk in beweging, door samen te sporten en zich te presenteren aan werkgevers uit de 
regio. Marjolijn vertelt over het programma: “We streven naar een resultaat waarbij de  
deelnemers zich actief inzetten, zich bewust zijn van hun eigen lichaamstaal,  
verbeteropties kennen en zich kunnen presenteren aan  
werkgevers uit de regio. We hopen op mooie matches tussen  
werkzoekenden en werkgevers; voor een werkervaringsplaats  
of een betaalde baan. Want er is genoeg talent in deze regio. 
We zijn heel blij dat we dit traject samen met De Graafschap  
kunnen doen. We willen allemaal graag meedoen in de  
samenleving. De Graafschap is een belangrijk onderdeel van  
de samenleving hier in de regio. Mooi om te zien dat  
De Graafschap zo ook bijdraagt aan het in beweging brengen  
van inwoners uit de regio.” 

Contact
Laborijn staat altijd open voor ideeën en samenwerkingen op het gebied van maatschappelijke 
participatie. Heeft u ideeën of wilt u eens in gesprek met Laborijn? Neem gerust contact op 
met Marjolijn Molenaar.  Zij is bereikbaar op 06 28 49 10 81.

Als Participatiebedrijf helpt Laborijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk. Bij Laborijn geloven wij dat meedoen  
gelukkig en gezond maakt. Of het nu gaat om werk bij een reguliere werkgever, een leertraject, een beschutte werkplek of om  
vrijwilligerswerk. Onze ervaring is dat mensen vaak veel meer kunnen dan ze zelf voor mogelijk houden. Laborijn laat mensen die  
nu aan de kant staan, weer meedoen. Samen werken we aan werk.

Bewegen naar werk



• Camerabeveiliging

• Inbraakbeveiliging

• Brandbeveiliging

• Toegangscontrole

• Intercom Systemen

• Voertuigbeveiliging

Voltastraat 86A
7006 RW  Doetinchem
+31 (0) 316 585858
verkoop@htm-zevenaar.nl
www.htm-zevenaar.nl

voor meer informatie:
Jan Oosterhuis 06 33166276 

“Voor al uw uitdagende security oplossingen”


