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Beste leden van SP EEFDE,
Wat gaat een jaar toch snel voorbij.
Sinterklaas is net terug naar Spanje, de Kerstdagen 
en Nieuwjaar dienen zich alweer aan.

Nog even en het is winterstop, in ieder geval wordt JO17-1 
kampioen, zeer ook waarschijnlijk de JO15-2 G(emengd) en 
wellicht nog een team. De voorbereidingen om dit te vieren 
worden natuurlijk al getroffen. Op “de platte wagen” kan 
vanwege veiligheid helaas niet meer. We danken TE LOO voor 
deze jarenlange traditie, zij stonden altijd voor ons klaar!
De selectie komt ook op stoom en we zien veel enthousiasme 
en gedrevenheid bij het team en begeleiding onder leiding van 
Jeroen van der Tol. De selectie heeft een paar keer met enige 
pech verloren of gelijk gespeeld maar we zien een stijgende lijn.
Er is veel publiek en een zeer enthousiaste supporters- 
vereniging aanwezig bij de wedstrijden van de selectie.  
Bij de thuiswedstrijden worden veel loten verkocht waarmee 
leuke prijzen te winnen zijn. Tijdens en na de wedstrijden 
is het altijd goed toeven in onze gezellige en fraaie kantine 
met gedreven vrijwilligers.

Op alle fronten doen onze vrijwilligers hun stinkende best om 
elke week de zaken goed voor elkaar te hebben. Natuurlijk gaat 
niet alles perfect of naar ieders wens. Laten we elkaar vooral 
positief benaderen en helpen om het nog beter te doen. 
Dan is het voor de vrijwilligers ook leuk om zich blijvend 
in te zetten voor onze vereniging. Deze tijd van het jaar is ook 
een moment om extra stil te staan bij mensen die het om 
verschillende redenen niet makkelijk hebben. Veel mensen zijn 
hun leven niet zeker en op de vlucht naar een veiliger oord in 
Europa of elders in de wereld. Heel dichtbij is, als je goed kijkt 
en luistert ook het nodige te doen en vaak met direct zichtbaar 
resultaat en blije gezichten. Je kunt hierbij denken aan onze  
eigen sport- woon- en werkomgeving, buren, vrienden en  
familie.  Vraag eens hoe het gaat, iets lekkers maken voor je 
buren. De hond uitlaten van een oudere buurvrouw die met 
gladheid niet graag de straat op wil, een boodschap doen, een 
kaartje sturen of een bloemstukje maken thuis of op school  
en cadeau geven.

Wij wensen iedereen alvast een fijne Kerst en een goede 
jaarwisseling toe. We hopen jullie allemaal te zien op onze 
nieuwjaarsbijeenkomst met de traditionele snertloop 
vanaf 13.00 uur voor jong en “oud” op 6 januari 2018!

Namens het Bestuur van SP EEFDE
Marc Majoor voorzitter

In Memoriam 
Vlak voor de afronding van dit Wolzaknieuws, bereikte ons het 
nieuws dat Bennie’s vrouw, Dinie Nijhof, op 11 december 2017 
is overleden. Redactie Wolzaknieuws wenst Bennie, Rianne & 
Wim en Rutger & Vivien veel sterkte in deze moeilijke tijd.  
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Spc. Eefde 17-1 glansrijk 
naar kampioenschap
 
Met een eclatante 11-1 zege op AZC, stelde Eefdes talententeam 17-1 al op 29 november het kampioen-
schap van de 3e klasse veilig! Ondersteund door een trouwe supportersschare en een mooie sfeeractie 
van het sfeerteam. De ploeg jonge honden wordt vakkundig begeleid door een opvallend tweetal; namelijk 
trainster Ilonka Nijland en leidster Myriam Jansen. Hoog tijd om Ilonka eens nader te bevragen naar het 
succes van J17-1.

“Samen met Myriam ben ik dit jaar begonnen met de jongens B1. Aan het begin van het seizoen ben je 
drukdoende om een indruk te krijgen van de jongens en meisjes. Wat zijn hun vaardigheden en waar zie ik 
de mogelijkheden. Daarbij moesten we rekening houden met een aantal dispensatiespelers, wat de klus er 
niet altijd makkelijker op maakt.”
“De jongens en Ilse moeten aan mij wennen … en ik aan de groep. Gezien de reacties vonden ze de eerste 
trainingen best zwaar. Maar de opkomst van de training was goed en de jongens en Ilse zijn gemotiveerd om 
te trainen en te leren. Het bleek al snel een fijne groep op mee te werken. Je moet bouwen aan een elftal 
en dat betekent dat niet iedereen op zijn favoriete plek voetbalt - maar de jongens pakken dat goed op.” 

“Opvallend was en is, dat een aantal basisvaardigheden niet voldoende waren en zijn. Dat is een gegeven 
dat je dus voortdurend mee moet nemen in de trainingen. Het resulteerde weliswaar in resultaten, maar 
blijft ook een aandachtspunt. Continuïteit is een volgende uitdaging. Niet alleen scherp de tweede helft,  
bij een achterstand of na een pittig gesprek in de rust … maar vanaf de eerste minuut!”

“De jongens en Ilse hebben het vermogen elkaar aan te spreken en te corrigeren - en dat maakt dat  
het lerend vermogen van de groep groot is. Een aantal heeft grote sprongen gemaakt, anderen weer  
wat kleinere. Maar vooruitgang is er bij iedere speler en dan is het geweldig werken. Met een aanvoerder 
die zijn taken echt oppakt en een verlengstuk is in het veld, kun je op deze leeftijd alleen maar hopen.  
Dat is een voorrecht!”

“Ik ben trots op de groep die een prachtig resultaat heeft neergezet; als team en met Myriam die alle 
randzaken en communicatie voor haar rekening neemt en dit als leidster voortreffelijk doet. En natuurlijk  
de trouwe ouders die ik altijd weer aan de kant zie staan en die je leert kennen. Ook dat doet de groep  
en mij als trainer goed om te zien. Dit team heeft veel potentie en er is nog veel meer uit te halen!!”
“Jongens en Ilse; van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap. Jullie hebben het meer dan verdiend.   
Na de winterstop gaan we stapje hoger naar de 2e klasse om verder te bouwen aan een geweldig team.”
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Aan de vooravond van het 70-jarige jubileum van Spc. Eefde, blikt de redactie van het Wolzaknieuws 
graag met u terug op een roemrijk zwart-wit verleden. En hoe kan dat beter dan aan de hand  
van Bennie Nijhof … naast begenadigd technicus en woordkunstenaar, ontpopte Bennie zich tot 
archivaris van het Wolzaknieuws. Als vaste inzender van wedstrijdverslagen, kreeg een zeer  
geïnteresseerde Bennie in de Jaren Zeventig de beschikking over de voorgaande jaargangen  
van het Wolzaknieuws, die in kantine werden bewaard. Vlak na de overdracht brandde de kantine  
af en de flamboyante aanvaller werd daarmee hoeder van Eefdes erfgoed. 

De redactie van het Wolzaknieuws mag putten uit Bennie’s archief en presenteert  
u de komende edities enkele hoogtepunten uit de Spc. Eefde geschiedenis. 

Terugblikken 
met Bennie1967
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Dit keer nemen we u mee naar het jaar … 1967;  
het ontstaan van het Wolzaknieuws en enkele leuke passages uit de eerste uitgaven dat jaar.
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Topteam behaalt ‘clean sweep’ 
in strijd tegen vuil spel
Gewapend met dweil, zwabber en stofzuiger betreedt een ijzersterk team  
Spc. Eefde dames elke maandag de arena. Om onverstoorbaar de strijd aan  
te gaan met de vijand, die vuil spel niet schuwt. Onder de bezielende leiding van 
coach Arianne Meijer houden de harde werkers nu al jarenlang hun doel schoon!! 
Hulde daarom voor het schoonmaakteam van Spc. Eefde!

Op een druilerige maandagmorgen gaan drie dames de strijd aan met de overblijfselen van onge- 
twijfeld een gezellige derde helft op voorgaande zaterdag. Geen vuiltje, modderige voetafdruk …  
nee zelfs geen remspoor ontsnapt aan hun aandacht. Na anderhalf uur rennen-vliegen-duiken is  
het tijd voor een welverdiende bak koffie. De goedlachse Arianne Meijer, ‘hoofd schoonmaakploeg 
kantine Spc. Eefde’, vertelt graag meer over de dames die een deel van hun vrije tijd opofferen om  
de kantine van Spc. Eefde keurig schoon te houden.

“We hebben een leuke groep van 12 dames, in groepjes van 3 gaan we elke maandag aan de slag. 
Daardoor ben je dus in principe eens per 4 weken aan de beurt, zo’n anderhalf uur. De maandagavond 
is de vaste schoonmaakavond, maar hebben we bijvoorbeeld overdag eens gelegenheid, dan gaan we 
dan aan de slag. Niet eens alle leden van onze schoonmaakploeg zijn lid van de club, maar we hebben 
allemaal een band met Spc. Eefde … en zijn niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken. 
Natuurlijk heb je nooit genoeg handen aan boord - dus extra hulp is zeker welkom!! Met een grotere 
ploeg zouden we sommige dingen eens wat extra kunnen aanpakken. En we missen nog wat vaders 
die kunnen helpen - wie wil er nu niet met zulke leuke dames samenwerken!” 

Samen met Gerard Rood en Johan Peters, maakt Arianne al heel wat jaren deel uit van de  
kantinecommissie; de laatste jaren coördineert zij met name de schoonmaakwerkzaamheden.  
“Het is mooi om te zien hoe veel vrijwilligers Spc. Eefde rijk is. Neem bijvoorbeeld het  
onderhoudsteam; die verzetten echt bergen werk. Daar heb ik veel respect voor. Onze dames  
weten absoluut ook van aanpakken en daar mag de club best trots op zijn. Ik ben het in ieder 
geval wel. Met liefde stel ik mijn basiself dan ook graag voor aan de lezers van het Wolzaknieuws:

Arianne Meijer (coach); 
Louis van Gaal, Wim van  

Hanegem en Fritz Korbach 
ineen; serieus als nodig maar 
zeker in voor een geintje … 
en het fingerspitzengefuhl  
tot het samenstellen van  

een winnend team.

Kom gezellig helpen bij de
 schoonmaakploeg Spc. Eefde

Elke maandag van 18.30-20.00 uur vinden 
schoonmaakwerkzaamheden in de kantine plaats. 

Extra hulp is zeker welkom; zowel mannen 
als vrouwen kunnen zich aanmelden. 

Extra informatie? Neem contact op met Arianne: 
06-41602000
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Saskia Nijveld; 
de Jan Wouters van 

het team. Knapt alle vuile 
klusjes op en kleunt erin 
als de situatie daarom 
vraagt. Teamspeler met 

een eigen willetje.

Jennie Haaijema; 
een wervelwind. Zowel 
verbaal als qua arbeid. 
Bestrijkt de complete 
linkerflank … en als 

het moet ook de rechter 
en het centrum.

Jorita ter Broeke; 
duizendpoot in het team, 
volgt zonder commen-

taren de bevelen van de 
coach op en stelt zich 
altijd in dienst van het 
team. Geen sterallures. 

Myranda Goverts; 
multifunctionele kracht, 
loopt er nooit kantjes 

vanaf en weet met 
haar aanstekelijke lach 
de supporters voor 

zich te winnen.

Chantal Jacobs; 
een gezellige, harde 
werker. Tijdens de 
werkzaamheden 
exponent van de 

Feyenoord-school; geen 
woorden maar daden!

Kirsten Brouwer; 
Productieve speler, 
gaat geen taak uit 

de weg en beschikt 
met haar gezin over 

een groot 
zwartwit hart. 

Wietske Wijgman; 
de Dirk Kuyt 

van de ploeg. Gaat altijd 
voorop in de strijd 

en scoort ook goed 
bij het andere geslacht; 

een echte winnaar.

Dinie Peters; 
de routinier. Spc. Eefde 

is een tweede thuis voor 
Dinie en haar familie, zij 
zorgt dat een ieder altijd 
in een opgeruimde om-
geving kan functioneren.

Manon Schaafstra; 
de laatste aankoop van 
het team. Op vrijwillige 

basis komen spelen,
maar al vlot een vaste 

waarde in de basis 
geworden.

Petra Helmsing; 
ook een ervaren kracht 

die verbaal ijzersterk voor 
de dag komt. Brengt sfeer 

in de ploeg, houdt niet 
van viezigheid maar wel 

van schuine grapjes.

Diane Braakhekke; 
teamlid van het eerst uur, 
altijd voorop in de strijd. 

Niet ervaren met 
technische 

hulpmiddelen in de 
(schoonmaak)sport.

Inge Van Vliet; 
de supersub - inzetbaar 
waar mogelijk maar kiest 
ook voor carrière naast 
de hobby … daarmee. 
Indien inzetbaar altijd 

van grote waarde
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Uw Suzuki-dealer in
de omgeving Zutphen

Sinds 1988 zijn wij aangesteld als de officiële Suzuki-
dealer voor de regio Zutphen. Een merk dat ons op 
het lijf is geschreven. Want, naar welke Suzuki uw 
voorkeur ook uitgaat, u bent altijd verzekerd van veel 
en vooral voordelig autoplezier.
Ook op het gebied van onderhoud gaat deze regel 
op vanwege onze speciaal opgeleide monteurs die 
snel en vakkundig werken. Naast Suzuki hebben wij 
ons gespecialiseerd in campers en auto’s met 4x4 
aandrijving. Tevens zijn wij een officiële Vakgarage®. 
Kom eens langs voor een kennismaking, wij staan 
voor u klaar.

Auto Service Eefde
Zutphenseweg 73, 7211 EB  Eefde, Tel. (0575) 540 317

info@autoserviceeefde.nl, www.autoserviceeefde.nl

Standaard bij een nieuwe Suzuki:
•  3 jaar of maximaal 100.000 km 

fabrieksgarantie

•  12 jaar carrosseriegarantie 
(Jimny 6 jaar garantie)

•  Gratis vervangend vervoer tijdens 
garantiewerkzaamheden

•   Levenslange Suzuki Mobiliteit Service 
(vraag naar de voorwaarden) 

•  Vaste, lage onderhoudskosten met ons 
Voordelig Onderhouds Systeem (VOS)

•  Suzuki Direct Service, kleine reparaties 
zonder afspraak en klaar terwijl u wacht

•  Gratis haal- en brengservice bij 
onderhoud en reparaties

•  Aircoservice
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Fantastische gasttraining voor 
kabouters en jongste pupillen
Vol verwachting wachtten de jongste jongens en meisjes van Spc. Eefde op 22 november. Die middag 
zouden ze een speciale training krijgen van een aantal zeer speciale gasttrainers! De beste spelers 
en speelsters werd zelfs een transfer naar Spanje in het vooruitzicht gesteld. De trainers van de dag 
bleken twee zwarte pieten te zijn! Wat een feest. Meer pepernoten dan voetballen vlogen door de 
lucht en na afloop kreeg iedereen een cadeautje! De Pieten stuurden na afloop het volgende gedicht 
aan de redactie:

De kabouters en jonge pupillen werden dit jaar blij verrast.
Ze kregen namelijk een speciale uitnodiging voor een training die was aangepast. 

Met sportkleding aan werden ze woensdagmiddag 22 november in de Stuw verwacht.
Daar werden ze welkom geheten door twee pieten, wie had dat gedacht?? 

Na een warming-up onder leiding van de pieten werden ze in groepen verdeelt,
Zo legden ze een spellen-parcours af en werden door de pieten beoordeeld. 

Konden ze goed over daken lopen?
Hadden ze daarbij de ogen goed open? 

Kan men goed met pakjes gooien?
Of waren ze onderling aan het klooien? 

En ja, paardrijden moest natuurlijk ook gebeuren,
Al zal de Sint dat niet snel goedkeuren. 

De pieten vonden dat alle kinderen goed hun best hadden gedaan.
Ze hadden ook heel wat moeten doorstaan. 

Dit werd rijkelijk beloond met een pepernootje
En laten we niet vergeten uit de zak ook nog een kadootje. 

De kinderen bedankten de pieten door voor ze te zingen,
Zo keerde men moe en voldaan naar huis met vele mooie herinneringen.
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■ Tuinadvies

■ Tuinontwerp

■ Tuinaanleg

■ Tuinrenovatie

■ Tuinonderhoud

Tuintechniek Eefde
Scheggertdijk 4
7218 NA  Almen
Telefoon: 0575 - 432321
E-mail: info@tuintechniekeefde.nl
Website: www.tuintechniekeefde.nl

TUINTECHNIEK EEFDE
ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
EN GROENVOORZIENINGEN

De inspiratiebron voor tuinbezitters!

tuintechniek:tuintechniek  23-10-2007  08:08  Pagina 1

over dit verhaal hebben we 
400 jaar gedaan

 Da’s heel lang. En over ons mooie 

Grolsch en met name de smaak valt dan 

ook heel wat te vertellen. Vraag dat maar 

aan een van onze brouwmeesters. Wel zorgen 

dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de 

hond even uitlaat. Wist u bijvoorbeeld dat we 

Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier 

eeuwen geleden? Met water uit onze eigen 

bronnen. Natuurlijk maken we inmiddels 

iets meer Grolsch dan toen we net 

begonnen. Dus de handpomp hebben 

we helaas moeten vervangen door 

een iets geavanceerder exemplaar. 

Maar verder is er weinig veranderd. 

 Behalve met ons eigen water 

brouwen we ook met ons eigen gist, 

en volgens onze eigen specifieke 

brouwwijze. En het zijn juist die dingen 

die zorgen voor de kenmerkende 

smaak: “fris en toch zo bijzonder”. 

De smaak die het “Grolsche” bier vanaf 

1615 tot ver buiten Groenlo (helemaal 

tot in Boekelo) zo geliefd maakte. 

    Ja, bij Grolsch zijn 

we dol op verandering, maar niet als het 

over ons bier gaat. Daarom hebben we 

het brouwproces nauwgezet vastgelegd in 

een recept. En dat recept ligt in een kluis. En 

die kluis… dat vertellen we niet.

  Tot zover de theorie, nu de 

praktijk. Daarvoor zitten we bij Grolsch 

iedere morgen al vroeg aan het bier. 

Tenminste onze proevers. Zij zijn als 

geen ander in staat om een Grolsch 

slapend met de ogen dicht te 

herkennen, lauw, warm of koud en 

als het moet tussen duizend andere 

bieren. Zo doen we dat bij Grolsch 

al 400 jaar en dat blijven we de 

komende 400 jaar lekker zo doen.

     Dat klinkt natuurlijk 

allemaal heel mooi. Maar wat 

betekent dat voor u? Eigenlijk maar 

één ding. Dat u straks een Grolsch 

open plopt en denkt: het klinkt niet 

alleen lekkerder, het is het ook.
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Spc. Eefde als familieclub
Op de velden van het betaalde voetbal hebben vele bekende broers gevoetbald. Wie kent ze niet? Ronald en 
Frank de Boer, Luuk en Siem de Jong, Ronald en Erwin Koeman en voor de oudere lezers Renée en Willy van de 
Kerkhof. Het heeft iets speciaals als broers samen te mogen voetballen in één team bij een club of in de nationale 
selectie. Sommigen speelden slechts een aantal wedstijden samen, zoals Siem en Luuk de Jong afgelopen seizoen 
in Eindhoven. Hun droom kwam uit. Bij onze eigen sportvereniging spelen dit jaar ook een aantal broers samen 
in één elftal. Twee hiervan spelen samen in het 1e elftal. Hoogste tijd om even om de tafel te gaan zitten met de 
welbekende broers Jorn en Rens Braakhekke.

Achtergrond 
De gebroeders Braakhekke zijn bekende gezichten bij de vereniging. Jorn is 20 jaar en speelt al vier jaar in het 1e 
elftal. Zijn broertje Rens is 18 en mag zich sinds dit jaar officieel speler van het 1e elftal noemen. Rens is daarnaast 
ook trainer van Jo15-1 en is ook vaak actief als scheidsrechter. De jongens zijn dus veel op het voetbalveld van 
Spc. Eefde te vinden, al woont Jorn in Enschede waar hij in het 3e jaar zit van de studie Scheikundige technologie. 
Hij pendelt met de trein vaak tussen Enschede en Eefde, en Tilburg waar zijn vriendin woont. Rens is vorig jaar 
nipt gezakt voor zijn examen HAVO en zit daarom nu op de VAVO om zijn Engels en Nederlands bij te spijkeren. 
Rens vertelt: “En daarna door naar de ALO in Nijmegen, sportleraar, dat lijk mij wel wat”. De broers gaan dus 
ieder hun eigen weg maar ze zien elkaar nog vaak op het voetbalveld.

Samen in het 1e elftal 
“Vooral voor onze ouders is het heel handig”, grapt Rens. Ze hoeven nu niet meer te kiezen bij wie ze gaan kijken. 
Het is eigenlijk het eerste jaar dat de broertjes echt samen spelen.  “We hebben in de jeugd weleens samen 
gespeeld en ook vorig jaar heeft Rens weleens een wedstijd meegespeeld, maar dit seizoen trainen en spelen we 
wekelijks samen en dat is toch anders” aldus Jorn die erg trots is dat zijn kleine broertje dit jaar ook bij het  
1e elftal zit. Rens heeft vorig jaar in het 2e grote stappen gemaakt en heeft dit nu helemaal zelf verdiend”, aldus 
Jorn. “Het samen spelen geeft een boost en we proberen elkaar te motiveren. Dit gebeurt niet alleen op het veld, 
maar ook thuis als we napraten over trainingen of de wedstrijd”, zo vertelt Rens. “Je leeft gewoon met elkaar mee 
en probeert de ander tips te geven, daarnaast kunnen we ook lekker ouwehoeren met elkaar”. 
Het heeft weinig gescheeld of ze hadden helemaal niet samen gespeeld. Jorn heeft o.a. bij Go Ahead Eagles en  
FC Zutphen meegetraind. “Bij de Eagles redde ik het net niet, maar voor FC Zutphen heb ik bewust niet gekozen, 
ik wilde graag bij mijn vrienden in Eefde blijven” zegt Jorn. Voor Rens gold min of meer hetzelfde, ook hij is  
meerdere keren gevraagd door clubs uit Zutphen maar ook hij koos voor zijn vrienden. “Je weet nooit hoe het 
was gelopen, zegt Jorn. Maar we hebben geen spijt want we hebben het heel erg naar onze zin bij Spc. Eefde.  
We hebben hier allebei onze eigen vriendengroep, maar deze groeien ook steeds meer naar elkaar toe.”.

Bloedfanatiek
De jongens zijn echte Eefdenaren en fanatieke voetbaldieren. “Ja dat fanatisme 
herkennen wij wel”, lacht Jorn. “We zijn bloedfanatiek met sporten en spelletjes, 
we willen gewoon altijd winnen. Ik denk dat we erfelijk belast zijn”. De moeder  
van Jorn en Rens, Diane Braakhekke, is een fanatiek sportster. De meeste zullen 
haar wel kennen van volleybalvereniging VIOS. Vader Tonnie heeft vroeger wel 
gevoetbald, maar is al vroeg gestopt vanwege verplichtingen op het werk.  
“Hij lijkt misschien rustiger, maar ook hij is wel fanatiek als hij bij ons kijkt hoor” 
knipoogt Rens. Als de broers verliezen dan zijn ze even niet te genieten.  
Als ze samen naar hun favoriete voetbalclub (Feyenoord) kijken, dan vliegen er 
geregeld krachttermen door de kamer. Juist dit fanatisme zorgt voor een drive 
waardoor beide broers nog lang samen in het 1e elftal willen spelen.  
“We hopen de komende jaren nog veel samen te spelen in het 1e en natuurlijk 
veel te winnen”, zo sluiten ze gezamenlijk af.  
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De arbiters van sportclub Eefde
In deze editie van het Wolzaknieuws willen we graag de clubscheidsrechters van Sportclub Eefde aan 
u voorstellen. Wekelijks is het een hele klus om weer voor elke wedstrijd een scheidsrechter aan te 
kunnen stellen. Gelukkig kunnen we rekenen op heel veel vrijwilligers, waardoor we iedere week weer 
scheidsrechters hebben voor de thuiswedstrijden. 

Eens per twee jaar verzorgen we een pupillen scheidsrechterscursus. Alle kinderen vanaf 12 jaar  
kunnen hieraan deelnemen. De cursus wordt verzorgd door een opleider van de KNVB in 
samen-werking met de club. Er is een theoretisch lesgedeelte en er moet echt in de praktijk gefloten 
worden. Het is een cursus van twee dagdelen, meestal bestaat deze dagdelen uit twee avonden.

De cursussen van de afgelopen jaren hebben al heel veel scheidsrechters opgeleverd. U ziet ze 
ongetwijfeld vaak op het veld maar we stellen ze ook graag hier aan u voor. We zijn erg trots,  
ook op alle jeugdleden die op deze manier geheel vrijwillig een steentje bijdragen aan de club.

Sinds dit jaar zijn er nieuwe regels voor de jongste pupillen: JO7, JO8 en JO9. Ook voor onze pupil-
lenscheidsrechters betekenen die nieuwe regels dat ze een andere rol hebben gekregen. Zij zijn als 
spelbegeleider niet meer in het spel, maar ze begeleiden het spel vanaf de zijlijn. Alleen als de spelers 
zelf niet weten hoe het spel hervat dient te worden kan de scheidsrechter ingrijpen. Het begeleiden 
van het spel van de allerjongsten vraagt een andere benadering. Zo moest afgelopen week het spel 
vier keer stil worden gelegd omdat er een trein langs kwam waar het halve team ademloos naar stond 
te kijken. Ook springt er regelmatig een spelertje op de rug van de spelbegeleider of wil hij laten zien 
dat hij een koprol kan. De spelbegeleider zorgt er vooral voor dat de kinderen plezier in het spel 
hebben en geeft ze soms tips of uitleg.

Bij de JO11 wordt er al echt gevoetbald. Als scheidsrechter moet je hier je mannetje staan; zowel  
naar de spelers toe als naar de toeschouwers. De spelers accepteren over het algemeen zonder  
pardon de beslissingen van de scheidsrechter, maar voor de toeschouwers is dat soms al erg lastig.

Vanaf de JO13 wordt er op het hele veld gevoetbald. Diverse pupillenscheidsrechters zijn inmiddels 
doorgestroomd naar JO13 en zij fluiten dus nu ook op heel veld. Voor het fluiten op heel veld is er de 
BOS van de KNVB, dit is de basisopleiding scheidsrechter veldvoetbal. In de afgelopen jaren hebben 
we deze twee keer georganiseerd samen met Almen, Warnsveldse Boys en Gorssel. Je moet daar 
namelijk een minimumaantal cursisten voor hebben. Ook hier komt de opleider van de KNVB naar de 
club voor het theoriegedeelte en de praktijklessen. Komend voorjaar is men bij Gorssel voornemens 
een cursus te starten dus houdt berichten hierover in de gaten, want wij willen heel graag weer  
cursisten aanmelden vanuit Sportclub Eefde. Scheidsrechters kun je nooit teveel hebben!

Veel scheidsrechters van onze club voetballen zelf ook en soms zijn ze ook nog trainer of leider  
van een jeugdteam. Elke scheidsrechter heeft ook zijn eigen voorkeuren; welke teams en ook  
hoe vaak hij of zij wil fluiten. Daar houden we graag rekening mee maar dat maakt de planning 
soms tot een lastige puzzel.

Vervolg en foto’s zie komende twee pagina’s
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Chris Engberts Diego VisserDick Nengerman Duco Majoor

Ericjan Sikkenga Erwin PetersErik Nachtegaal Gerrit Menkveld

Hans Dikken Jarno RensinkIlse Alferink Jeroen Snijders Blok

Johnny van Triest Lars WolsheimerJorn Braakhekke Marijke Haggenburg

Niek Scheuter Rick LeerkesRens Braakhekke Sem Huisintveld
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De club investeert graag in de scheidsrechters. Voor iedere scheidsrechter is er een officieel tenue 
beschikbaar. We vinden het belangrijk dat je als scheidsrechter uitstraalt dat je je taak serieus neemt. 
Fluiten in een spijkerbroek en bomberjack is bij ons dus niet aan de orde. De taak van scheidsrechter 
is een dankbare maar wordt tegelijkertijd af en toe wel ondergewaardeerd. Houd op het veld en langs 
de lijn in je achterhoofd dat onze scheidsrechters allemaal vrijwilliger zijn en naar eer en geweten 
de wedstrijden in goede banen proberen te leiden. Gelukkig hebben we altijd een plekje over in de 
cursussen voor mensen die het beter menen te weten, wij nodigen ze van harte uit om deel te nemen 
en zelf de fluit ter hand te nemen!

Regelmatig verzorgen we ook een vlaggersavond. Op deze avond geeft Ron Daman tekst en uitleg 
over de taken van de grensrechter en besteedt hij vooral veel tijd aan de vraag: “wanneer vlag je voor 
buitenspel?”. De ervaring leert dat dit nog als erg lastig ervaren wordt. We hebben grensrechters 
bij iedere wedstrijd nodig dus ook deze stoomcursus is belangrijk om altijd voldoende vlaggenisten 
beschikbaar te hebben.

Op de volgende pagina’s maakt u kennis met onze scheidsrechters. We zijn er trots en zuinig op bij 
Sportclub Eefde en hopen dat u dat ook bent. Als u het team wilt komen versterken bent u van  
harte welkom. Neem contact op met Hannelore Majoor

Tot slot: Hannelore is nu voor het vierde jaar scheidsrechtercoördinator. Zij zou aan het einde van dit 
seizoen, dus na de zomer van 2018 het stokje graag over willen dragen aan een andere vrijwilliger/ 
vrijwilligster. Deze taak kan ook prima door een moeder vervuld worden, want verstand van voetbal 
heb je hiervoor niet per se nodig (ook al kunnen moeders natuurlijk ook verstand hebben van 
 voetbal). Ook kan deze taak uiteraard als ‘duo’ worden ingevuld. Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u ook bij haar terecht.

Waar geef ik me op?
E-mail: hanneloremajoor@planet.nl
Telefoon: 06-50524934

Thijs Bakker Wisse MajoorTomas Koster Wouter Bakker

Xaran van de Poel Zoe Brouwer
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Rookworstenactie 2017

U kunt dit najaar heerlijk gaan genieten van deze overheerlijke rookworsten……

Groeten de rookworstencommissie:

Chantal Jacobs en Brenda Bosman

Het begint met vertrouwen in jezelf! 

En dat weten de keepers van onze selectie en hun trainer maar al te goed. Zij hebben dan ook T-shirts 
aangeschaft waarop een tekst staat die als volgt luidt; “Niemand is perfect, maar als je keeper bent 
scheelt het verdomd weinig. 
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Namens SP Eefde 
wensen wij iedereen 
fijne feestdagen en 
een sportief 2018
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