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Redactie-transfer; 

Albert Roording komt 
redactie ondersteunen
Toen ik begin mei een gemiste oproep had van Ton 
Scholten, wist ik eigenlijk direct dat het iets met Spc. Eefde 
te maken zou hebben. Het zal zo’n twintig jaren geleden zijn 
dat Ton mij benaderde om samen met Gerard Schonewille 
en Erik Van Silfhout nieuw elan te geven aan Het Wolzak-
nieuws. Toen nog de papieren versie. Het déja-vu moment 
werd compleet toen Ton vroeg of ik - opnieuw - deel wil 
gaan uitmaken van de redactie Wolzaknieuws.
 
Dat ik mezelf hier nu kort voor mag stellen, verraadt al het 
antwoord dat uit de bus is gerold. Twijfel was er omdat  
Spc. Eefde op dit moment eigenlijk nauwelijks een rol in mijn 
leven speelt. Na als leider een glorieus kampioenschap van 
Eefde 3 in het seizoen 2008/2009 te hebben gevierd, raakte 
ik wat vervreemd van de witzwarten. Dat ik die jaargang 
startte als zelfstandig journalist/tekstschrijver en de eerste 
van mijn drie dochters werd geboren, waren daar de groot-
ste redenen voor. Natuurlijk volg ik de verrichtingen van het 
eerste en klap ik langs de weg als kampioensteams door de 
straten van Eefde worden gereden. Maar actief betrokken 
ben ik inmiddels al een tijdje niet meer.
Ik vond het echter niet gepast Ton’s verzoek negatief te 
beantwoorden. Vanaf de kleuterschool ben ik lid van Eefde, 
heb alle pupillen en juniorenteams doorlopen. Zelden in  
de beste teams, waarmee u direct bent bijgepraat over mijn 
kwaliteiten als voetballer. Daarna nog gevoetbald in Eefde 
5 met club-coryfeeën als Ben Nijhof, Gerard Rood, Gerrit 
Valkeman, Berry De Weerd en Rudolf Dieters (excuses aan 
degenen die ik vergeet) … vooral ook leider geweest van 
verschillende elftallen en een tijdje bestuurslid geweest.  
Spc. Eefde zit dus 
wel in mijn hart. Nu 
stapvrienden Jeroen van 
der Tol en Pim Moge-
zomp het eerste elftal 
respectievelijk zullen 
trainen en begeleiden 
… nu jeugdmaatjes als 
Felix Albers en Mark 
Scholten hun goals 
respectievelijk flying 
tackles etaleren in de 
40+ competitie … 
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Samenwerking vv sportclub Eefde dames en AZC dames

Twee jaar geleden vonden vv sportclub Eefde en AZC afdeling dames elkaar om het tekort aan speel-
sters op te lossen. Zaterdags speelden AZC dames bij sportclub Eefde mee en zondags speelsters van 
sportclub Eefde bij AZC. Afgelopen seizoen liep het aantal speelsters bij beide verenigingen verder 
terug en werd de samenwerking gewijzigd. Er werd met 1 team aan de competitie begonnen. Er werd 
gespeeld in AZC tenue (ivm sponsorbelangen), wedstrijden op zaterdag op beide complexen gespeeld 
en getraind onder leiding van Ilonka Nijland op het sportclub Eefde complex. Komend seizoen gaat 
er op zondag gespeeld worden op het AZC complex. Helaas kunnen/gaan er 5 dames van sportclub 
Eefde hier aan meedoen. De dames die niet met de samenwerking kunnen/willen meedoen,  
blijven evenals de andere 5 wel gewoon lid van sportclub Eefde en worden in de gelegenheid  
gesteld op de dinsdagavond op het sportclub Eefde complex mee te trainen met de  
AZC/sportclub Eefde combinatie. Donderdags zal er onder leiding van een trainer van  
AZC getraind worden op het AZC complex.

Geen ideale oplossing voor de damesleden van 
sportclub Eefde. Daarom is het van groot belang 
om ons komend seizoen in te zetten om voor  
het seizoen 2018/2019 weer een volledig  
sportclub Eefde damesteam op de been te krijgen. 
Lukt dat niet dan dreigt er naar tientallen jaren 
geen damesteam meer voor de competitie te 
worden ingeschreven. En dat zou super jammer 
zijn, want dan kan sportclub Eefde meiden 
die bij ons spelen na hun 16/17e jaar 
geen voetbal meer bieden... 
We hopen dat het zo ver niet hoeft te komen!

nu Dieuwer Nengerman met wie ik naast het nuttigen van de nodige drankjes ook al ooit een 
jubileumuitgave van Spc. Eefde maakte verantwoordelijk is voor de vormgeving …  
nu is dan de tijd om ook weer wat voor Spc. Eefde te betekenen. Manco is dat ik zelden op de  
Wolzak te bekennen ben / zal zijn. Gelukkig ga ik deel uitmaken van een enthousiast redactieteam  
dat wel voldoet aan dit criterium. Ik zal ondersteunen en proberen met mijn redactionele ervaring  
bij te springen waar nodig. Ik kijk uit naar een leuke samenwerking en hoop de leden van Spc. Eefde 
een aantal leuke producties per jaar te kunnen voorschotelen!





‘Korte terugblik van de voorzitter’

Seizoen 2016/2017 in volgelvlucht
In tegensteling tot het vorige seizoen, waarin de selectie net de promotie naar de derde klasse misliep 
heeft de selectie het afgelopen seizoen minder goed gepresteerd. Zowel het team als wij hadden  
Herman van Zeijts een mooier afscheid gegund. Het goede nieuws is dat Herman actief bij onze 
vereniging betrokken blijft en zich vooral met de jeugd zal gaan bezighouden in samenwerking met 
een zeer gemotiveerd Jeugdbestuur. Er wordt hard gewerkt aan de laatste punten van het nieuwe 
beleidsplan. We hebben een pilot van het speler volgsysteem gedraaid en dit zal aankomend seizoen 
bij iedere trainer/leider van onze club worden geïntroduceerd. 

Begin dit jaar is er een mooie start gemaakt met keeperstrainingen door Bart Scholten, keeper van  
het eerste team. Onze nieuwe jeugdvoorzitter Ester Engberts is goed van start gegaan en het  
Internationaal Jeugdtoernooi gedurende de Pinksterdagen was een prima evenement. De organisatie 
van dit toernooi was dit jaar weer goed en strak geregeld onder leiding van Robert Jan Emck en zijn 
fantastische team. Het weer zat mee en naast de bekende teams uit Nederland en Duitsland dit jaar 
ook een team uit Engeland.  Er zijn drie jeugdteams kampioen geworden te weten JO7, JO13-3 en 
JO15-1. Tijdens het Internationale Jeugdtoernooi zijn deze drie teams nog even in het zonnetje gezet.  
Twee ander teams JO15-2 en JO13-1 zijn net geen kampioen geworden. 

Helaas komt er een einde aan de mooie traditie om met “de platte wagen” van TE LOO  
door het dorp te rijden,  vanwege te grote risico’s en regelgeving op dat terrein van veiligheid.
Op 8 mei heeft er “een meidendag” plaatsgevonden in samenwerking met een aantal eerste elftal 
speelsters van FC Twente. De opkomst viel iets tegen, maar het was desalniettemin een succes.
Het blijft een uitdaging om een compleet damesteam voor sportclub Eefde op de been te houden, 
daarom is de samenwerking met AZC met een jaar verlengd. We zijn blij dat we de kennis van Ilonka 
Nijland kunnen behouden voor onze vereniging. Ze gaat verder bij de jeugd en gaat zich in grote lijnen 
bezighouden met de meiden. Onder leiding van Charlotte Makkink, secretaresse van het Jeugdbestuur, 
is er onlangs een mooi bedrag aan subsidie binnen gehaald van de gemeente Lochem. Samen met 
onze jeugdleden, leiders/trainers en hulp van ouders zijn zo’n 70 nieuwe bomen geplant aan de  
Quatre Brasweg in Eefde. 

Met de nodige creativiteit en flexibiliteit doen er komend seizoen gelukkig weer vier senioren teams, 
één 35+, één 45+ en veertien jeugdteams mee aan de competitie.  Voor de teams JO7 en JO9 geldt 
vanaf volgend jaar een nieuwe spelopzet. Vooruitkijkend is en wordt er al weer veel werk verzet door 
al onze vrijwilligers om het komende seizoen weer goed en fit van start te kunnen gaan en de velden, 
kantine en kleedkamers weer perfect op orde te hebben. We zijn benieuwd hoe het komende seizoen 
gaat lopen en we kijken met spanning naar de komende verrichtingen van de selectie met onze 
nieuwe trainer Jeroen van der Tol.  Tot slot hopen wij alle vrijwilligers te mogen begroeten tijdens de 
vrijwilligersavond vrijdag 16 juni.

Met sportieve groet, namens het Bestuur van sportclub Eefde 
Marc Majoor



Internationaal 
jeugdtoernooi 2017

In het eerste weekend van juni was het weer zover, het internationaal jeugdtoernooi bij Sp-Eefde 
dat wederom mogelijk werd gemaakt door de vele vrijwilligers die onze voetbalclub een warm hart 
toedragen. Het weer leek even roet in het eten te gooien, maar een buitje of twee mocht de pret 
niet drukken! Voorafgaand aan de opkomst van alle deelnemers heeft een dweilorkest de eerste 
nummertjes gespeeld. Opvolgend aan de opstelling van alle deelnemers op het hoofdveld werden 
de volksliederen van de deelnemende “landen” gespeeld. Dit jaar deed er voor het eerst een team 
(Copthorne FC) uit Engeland mee aan het toernooi. Er werd dan ook voor het eerst het Engelse 
volkslied gespeeld door muziekvereniging Concordia.

 



Op zaterdag vonden de poule-
wedstrijden plaats en op zondag 
de kruisfinales tot aan de finales 
waarna de echte kampioenen 
bekend werden. De teams konden 
ook weer punten verdienen door 
mee te doen aan de spelletjes, dit 
jaar waren dit latje schieten en het 
winkelwagen schieten. Voor de  
deelnemers was er ‘s avonds weer 
een goede maaltijd verzorgd, dit was 
een Chinees buffet waar de teams 
weer wat energie konden opdoen. 

Zoals elk jaar werd de zaterdag 
wederom afgesloten met een 
feestavond waar de sfeer verzorgd 
werd door ‘onze’ Festival Showband 
die dit jaar alweer voor de 7e keer 
van de partij waren en de boel op 
stelten kwamen zetten. De strijd om 
de wisselbeker voor de beste act op 
de feestavond was ook weer in volle 
gang. Na de feestavond hebben de 
teams in tenten ‘geslapen’.

Op zondag ging de dag van start 
met een ontbijtbuffet en de nodige 
cafeïne shots voor de al dan niet 
slaperige begeleiding. Nadat het 
wedstrijdschema hervat werd en 
de finales gespeeld waren werd 
de dag feestelijk afgesloten met de 
prijsuitreiking. Bij de prijsuitreiking 
werd aan elk team nog even apart 
aandacht geschonken waardoor 
iedereen nog even in het zonnetje 
gezet werd. 

Ook werden de teamfoto’s
uitgereikt als aandenken  
aan het geslaagde toernooi. 
Van de deelnemende teams zijn 
ons dan ook uitsluitend positieve 
reacties ter oren gekomen. 
Hopelijk wordt het volgend jaar 
weer net zo’n groot succes!!



Beleidsplan Jeugd
Bijna 3 jaar geleden deed het bestuur van sportclub Eefde op haar jaarvergadering in oktober  
de belofte te gaan werken aan de 4e K (kwaliteit). Na het realiseren van de 1e 3 K’s  
(kantine, kunstgrasveld en kleedlokalen) een mooie uitdaging.

Wat houdt nu precies Kwaliteit in? 
Een van de eerste voornemens was om de organisatiestructuur zodanig aan te passen dat beleid 
ook in de praktijk uit te voeren moet zijn. En dat dat niet door 3 of 4 mensen, maar breed gedragen 
moet worden. Wel werd er al een (voorlopige) werkgroep samengesteld, die op het moment dat de 
structuur er staat gelijk aan het werk kon gaan. Vervolgens moet het beleidsplan Jeugd duidelijkheid 
verschaffen over hoe we denken de doelstellingen van de jeugdopleiding te kunnen behalen.  
Het beleidsplan dient handvatten te geven aan iedereen binnen sportclub Eefde.

Belangrijkste invulling was de functie van voorzitter Jeugdbestuur, die tevens in het Hoofdbestuur 
zitting neemt. Na lang zoeken is Ester Engberst bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Velen 
zullen inmiddels kennis met haar hebben gemaakt. Ester is samen met een aantal verenigingsmensen 
aan het werk gegaan om invulling aan de diverse functies te geven. Al snel werd er een Jeugdbestuur 
geformeerd. Hierin zijn nog 2 vacatures, maar zo als het er nu naar uitziet zijn deze binnenkort 
definitief ingevuld. De werkgroep die het Beleidsplan Jeugd aan het schrijven is bestaat uit:  
Ester Engberts, Herman van Zeijts, Anton Reijlink, Mathijs Kamphorst, Gerard Schonewille,  
Bart Scholten, Wim Scharrenberg en Ton Scholten.

Een onderdeel van het Beleidsplan jeugd is het Keepersbeleidsplan. En om het volledig te maken heeft 
deze werkgroep ook het Beleidsplan senioren herschreven. Op het moment dat de Beleidsplannen 
door het Hoofdbestuur geaccordeerd zijn, kan de vereniging daar uitvoering aan gaan geven. Het ligt 
in de bedoeling dit ingaande komend seizoen 2017/2018 te gaan doen. Kort dag, maar het proberen 
waard.  Vooruitlopend op deze Beleidsplannen is er al een voorzichtige start gemaakt. Jeugdleiders en 
trainers waren uitgenodigd om in grote lijnen eea te bespreken. Een positieve bijeenkomst, waarbij 
afspraken zijn gemaakt over samenwerking, communicatie enzovoort. Er zal aan het begin van het 
seizoen een presentatie worden gegeven aan alle betrokkenen (jeugdleiders/jeugdtrainers),  
waarna op de algemene ledenvergadering in oktober ook eea zal worden gepresenteerd. 

Mooi dat de start van de 4e K nu echt van start is gegaan. Maar dit is pas het begin. Het zal voor de 
vereniging goed zijn dat de plannen breed zullen worden gedragen. Misschien dat niet iedereen zich  
in de plannen kan vinden. Zeer van belang in deze plannen zijn de jaarlijkse evaluatiemomenten.  
Met de kennis die we in de loop der jaren opdoen kunnen we de plannen bijstellen en zodoende  
op het gewenste niveau komen. En daarbij wordt ieders bijdrage ten zeerste op prijs gesteld.
En dit allemaal voor de ontwikkeling en het plezier van onze jeugd!



Jeugdkamp 2017/2017
Ook dit jaar werd het jaarlijkse jeugdkamp weer gehouden. Op vrijdag 19 mei werden de kinderen 
van de E en de F om 18.00 uur verwacht op het trainingsveld van onze sportclub. Evenals voorgaande 
jaren was er weer een zeer grote opkomst, te weten 56 kinderen en 13 begeleiders.

Na het gereed maken van de slaapplaatsen in één van de drie tenten werd iedereen van harte 
welkom geheten. Voor sommigen de eerste keer, maar ook voor een aantal de laatste maal dat ze 
konden deelnemen. Ondanks de regen hadden de kinderen er veel zin in. Na bekendmaking van de 
teams werd er in toernooivorm een groot aantal wedstrijden gespeeld. Inmiddels trokken de buien 
weg en werd het weer wat aangenamer. Aansluitend aan deze activiteit gingen de F-kinderen het bos 
in om het zogenoemde “Smokkelspel” te spelen, terwijl de E-kinderen zich gingen opmaken voor de 
wel bekende “Griezel-gruizel-tocht”. Nadat deze activiteiten afgelopen waren en het al behoorlijk 
donker en laat was geworden, werd er bij het kampvuur nog even nagepraat.  
Langzaam keerde de rust weder op sportpark De Wolzak.

Na een korte nachtrust was het de volgende dag om 08.00 
uur tijd voor het ontbijt. In lange tafels werd deze genuttigd, 
waarna het spellencircuit op het programma stond. Aan 
penalty schieten, latje trap, letterspel deden de kinderen 
enthousiast aan mee. Rond half 12 kwamen de ouders voor 
een partijtje voetbal tegen zijn/haar dochter. Menig duel werd 
daar uitgevochten. Als afsluiting van het kamp kreeg iedereen 
een diploma en een groepsfoto als aandenken aan dit kamp.

Speciale dank voor de sponsors van het jeugdkamp; Coop 
Versluis (ontbijt) en Drogisterij Peinemann (groepsfoto). 
Dankzij hen weten we de kosten voor het kamp ieder jaar 
tot een minimum te beperken. Natuurlijk ook alle trainers en 
leiders en andere mensen die direct of indirect ons geholpen 
hebben om dit kamp tot een succes te maken. We kijken 
terug op een fantastisch kamp en tot volgend jaar!



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



Er is een tijd van komen en van gaan
De tijd van gaan is nu gekomen….

Op 25 mei is er door Sp. Eefde afscheid genomen van een aantal belangrijke 
mensen die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor de vereniging.  
1e elftal trainer Herman van Zeijts, leider van het 1e elftal Dirk Volkers, trainer  
van het 2e elftal Gerrit Helmsing, leider van het 2e elftal Henri Hoogendijk en 
verzorger Harry Makkink werden achtereenvolgens uitgezwaaid. Niet ieder jaar 
stoppen er zoveel begeleiders van de selectie en daarom vond de spelersgroep  
en het bestuur dat hier uitgebreid bij stil moest worden gestaan.  
Er werd besloten om het “afscheidsfeestje” in Het Hart te vieren  
en hier wilde Barry de Weerd graag aan meewerken.

Het is een ongeschreven regel, als team bedank je aan het einde van het seizoen 
de begeleiders van het elftal (lees: de trainer en leider). Ze hebben zich het hele 
jaar ingezet voor het team en de vereniging en verdienen zeker een bedankje  
in de vorm van een flesje bier en/of een bloemetje. Maar dit seizoen was een  
bijzonder seizoen voor een aantal begeleiders van de selectie, het was namelijk 
hun laatste seizoen. “En dat is toch even slikken”, beaamt Dirk Volkers.  
“Ik ben bijna 15 jaar leider geweest van het 1e, we hebben samen veel  
meegemaakt, maar helaas te weinig kampioenschappen.” Leider Dirk Volkers  
baalt zichtbaar van deze statistiek, maar toch kan er een lach vanaf.  
“Ik vind deze avond goed geregeld en wil jullie daarvoor bedanken en  
ik zal volgend jaar als supporter nog wel de weg vinden naar De Wolzak!. 
” Dirk staat bekend als een bevlogen en fanatieke leider en bovenal een  
echt clubman, die niet tegen zijn verlies kan. Juist dit maakte hem een  
goede leider en we hopen hem komend seizoen vaak terug te zien langs de lijn. 
Henri Hoogendijk, de leider van het 2e, kon helaas niet bij de afscheidsavond zijn. 
Door tijdgebrek kon hij er het laatste seizoen niet vaak meer bij zijn en dat heeft 
hem doen besluiten om te stoppen als leider. 
Ook werd er op deze avond afscheid genomen van de trainers van het  
1e en 2e elftal. Hoofdtrainer Herman is vijf seizoenen actief geweest bij het  
1e elftal en 2e elftal trainer Gerrit heeft twee jaar de touwtjes bij het 2e in handen 
gehad. Herman nam deze avond nog even het woord om iedereen te bedanken, 
die er die avond was. “Ik heb met heel veel plezier gewerkt bij sp. Eefde, ik heb  
het team zien groeien en ook alles eromheen.” Hiermee doelt Herman op de  
supporters, die iedere wedstrijd in grote getallen mee zijn geweest met het 1e. 
“Echt fantastisch, je ziet dit nergens anders in de 4e klasse.”  Herman eindigt zijn 
betoog zichtbaar geëmotioneerd: “bedankt voor de vijf mooie jaren en ik zal jullie 
zeker blijven volgen.” Gerrit bedankte de selectie op zijn geheel eigen kenmerk-
ende stijl, door nog één keer te roepen: “We pakken die boeren!!” 

Tot slot was het de beurt aan Harry Makkink. Hij is het afgelopen jaar als  
verzorger actief geweest bij de vereniging. Harry gaf misschien wel de mooiste  
en indrukwekkendste speech van de avond. Ondanks dat Harry stottert wilde  
hij graag wat zeggen tegen de hele groep. “Ik wil gewoon graag wat zeggen tegen 
de groep, want ik heb een heel mooi jaar gehad en voelde me steeds meer 
onderdeel van het team” aldus een trotse Harry. Ook Harry belooft als supporter 
en invalverzorger aanwezig te zijn langs de zijlijn komend seizoen. “Ik vind het veels 
te gezellig en leuk om te moeten missen” lacht Harry.  Al met al een voortreffelijke 
avond waarin alle betrokkenen afscheid hebben genomen van de heren die ons de 
afgelopen jaren hebben getraind, begeleid en verzorgd. 
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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!
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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.



Een nieuw gezicht…
Sporten is gezond, tenminste dat is wat er vaak gezegd wordt. Maar tegelijkertijd gebeuren er tijdens het 
sporten ongelukken en kunnen er vervelende blessures ontstaan. Geen trainer of speler van het 1e elftal 
kan zonder de kanjers die de spelers masseren, tapen en behandelen. Het afgelopen seizoen waren Ienske 
Smeerdijk en Harrry Makkink de verzorg(st)ers bij Sp. Eefde. Maar de oplettende kijkers hebben wellicht  
nog een derde persoon opgemerkt. Wie is dit en gaan we haar ook komend seizoen bij Sp. Eefde zien?  
Tijd om dit nieuwe gezicht, Harriët Ebbink, uit te nodigen voor een gesprek en antwoord te krijgen op deze 
vragen en meer... Ja zeker! Harriët Ebbink gaat komend seizoen samen met Ienske Smeerdijk aan de slag als 
verzorgster van Sp. Eefde. De verzorgsters zijn aanwezig bij de trainingen en wedstrijden van het 1e elftal, 
maar alle spelers en speelsters van de vereniging mogen gebruik maken van deze faciliteiten.  
De verzorging is er dus voor de hele club, maar de selectie staat centraal. Harriët en Ienske verdelen  
onderling de taken, dit houdt in dat Ienske de dinsdagen op de club is en Harriët de donderdagen.  
De wedstrijden van het 1e verdelen ze ook.  

Harriët Ebbink werd 47 jaar geleden in Zutphen geboren. Inmiddels mag ze zich ook een Eefdenaar  
noemen, want ze woont al 25 jaar samen met Frank Oosterdijk in het dorp. Samen hebben zij twee  
kinderen, Kaj (13) en Nikki (11). Beiden voetballen ze bij Sp. Eefde. Harriët werkt als ambulant begeleider 
in de regio Brummen, Gorssel en Zutphen. Ze ondersteunt mensen die door een ongeluk of ziekte een 
hersenbeschadiging hebben opgelopen. “Het werk is heel divers, ik begeleid de mensen in hun thuissituatie. 
Deze situatie is erg veranderd nadat zij de hersenbeschadiging hebben opgelopen” aldus Harriët. Vroeger 
heeft ze gewerkt als Z-verpleegkundige met mensen die een verstandelijke beperking hebben, maar alweer 
enige tijd geleden heeft ze de stap gemaakt naar de psychosociale zorg voor mensen die tijdens hun leven 
verstandelijk beperkt zijn geraakt.  Naast dat “de zorg” een grote rol in haar leven speelt is Harriët ook erg 
sportief. Ze probeert zoveel mogelijk op de fiets naar haar cliënten te gaan. Daarnaast loopt ze twee keer 
per week hard. Dit doet ze eenmaal in de week bij atletiekvereniging Hanzesport in Zutphen en de andere 
keer met een vriend van haar. Ze heeft meerdere halve marathons gelopen. 
 
Door het hardlopen heeft Harriët blessures opgelopen aan haar enkel en heup. Deze blessures wakkerden 
haar interesse aan. Want hoe kun je er voor zorgen dat deze blessures herstellen? En hoe kun je ze 
voorkomen?  Ze is daarom in september 2016 begonnen met de één jarige opleiding sportmasseur. “Voor 
de opleiding moest ik stage lopen, ik heb daarom Ton Scholten gebeld met de vraag of ik stage kon lopen 
bij sp. Eefde. Hij was zeer positief en vanaf medio oktober ben ik het verzorgingsteam Ienske en Harry gaan 
helpen.”  Dit is beide partijen goed bevallen want volgend seizoen gaat Harriët  door als verzorgster bij  
sp. Eefde. “Ik heb het heel erg naar mijn zin, ik vind het teamgebeuren ook erg leuk” vertelt ze enthousiast. 
“De sfeer in de kleedkamer is goed en de yell van trainer Herman voor de wedstrijd is leuk om te zien!” 
Bovendien is er genoeg werk te doen want er moeten voor iedere training en wedstrijd een aantal jongens 
worden getaped.“ Masseren en tapen zijn de belangrijkste activiteiten voor de verzorging. “Met name het 
tapen heeft mijn interesse, ik wil ook graag een volgende opleiding volgen in de 
richting van het medical taping (kinesiotape). De tape met die kleurtjes” lacht 
Harriët. Deze kleurentape is een relatief nieuwe vorm van tapen en stimuleert de 
doorbloeding van de lymfvaten. “Het medisch tapen helpt vooral bij houdingscor-
recties en ondersteuning van de spieren. Het wordt heel veel in sport toegepast .  
Het zorgt voor een helend vermogen, terwijl het ondersteuning en  
stabiliteit biedt aan de omliggende weefsels zonder beperking van de  
beweging van het lichaam.”  aldus een zichtbaar geïnteresseerde Harriët. 
 
En natuurlijk is sporten gezond, maar mocht je toch een blessure oplopen  
dan ben je bij Sp. Eefde in goede handen door de aanwezigheid van een  
enthousiast en bekwaam verzorgingsteam. Op dinsdag- en donderdagavond  
zullen de dames aanwezig zijn en op zaterdag gaan ze met het 1e elftal mee.  
Nogmaals namens ons allen, welkom Harriët en succes komend seizoen! 




