SPORTCLUB EEFDE WEDSTRIJDBLAD

Welkom op “de Wolzak”

Sportclub Eefde

-

PW 1885

Zaterdag 22 maart 2014
Aanvang: 14:30 uur

SPORTCLUB EEFDE WEDSTRIJDBLAD

WELKOM OP DE WOLZAK
Hartelijk welkom op complex “de Wolzak” in Eefde. In het vorige seizoen werden
wedstrijden met goed voetbal afgewisseld door heel matige wedstrijden. Dat had een
middenmootpositie in de eindstand als logisch gevolg. Trainer Herman van Zeijts heeft
van de selectie gedurende het afgelopen seizoen een eenheid weten te maken waardoor
er ook steeds beter gevoetbald ging worden. Alle ingrediënten voor een mooi seizoen zijn
aanwezig. Wij rekenen daarom bij de wedstrijden op de aanwezigheid van veel supporters.
En die supporters zijn meer dan welkom om als 12e man onze ploeg aan te moedigen!
Respectvol, maar wel uit volle borst. Luidkeels als er successen te vieren zijn, luidkeels ook
als in mindere tijden ondersteuning nodig is!
Ik wens u allen een aantrekkelijke en sportieve wedstrijd toe.
Remco van Tooren
Voorzitter Sportclub Eefde

pupil van de week
Naam
Laura de Lange
Leeftijd 		
7 jaar
Team 		
F3
Positie			
Laatste man
Specialiteit 		
Verdedigen
Beste speler Oranje
Van Persie
Beste speler Eredivisie Pèlle
Beste speler ter wereld Messi
Beste club ter wereld
Feyenoord en
			
Sp Eefde
Lekkerste eten 		
Patatje Joppie
Leukste TV-programma Inazuma
			Eleven
Uitslag vandaag		
2-2

stand

4e klasse

Team

Wd Pnt DV DT

PW 1885

17

41

50

18

Harfsen

16

36

56

18

Blauwwitters BZSV

17

32

50

26

Sportclub Eefde

16

30

43

24

FC Winterswijk

17

29

42

33

Sportlust Glanerbrug

17

29

37

28

Almen

15

19

25

34

Haarlo

15

19

31

43

SVDW ‘75

18

18

33

51

Oeken

17

16

27

38

Zuid Eschmarke

18

12

23

52

Wilp

15

4

12

64

de tegenstander van vandaag

EFC PW 1885

Vandaag wacht er een moeilijke klus op Eefde. De
koplopers uit Enschede komen namelijk op
bezoek. Na een goed begin aan de competitie,
laat PW de laatste periode toch wat steekjes
vallen en is het kampioenschap nog lang niet
binnen. Bovendien is Eefde thuis ijzersterk
en heeft het nog niet verloren. Een boeiende
wedstrijd ligt dus in het verschiet!

EEFDE ONVERSLAANBAAR OP DE WOLZAK
Sportclub Eefde is thuis nog ongeslagen.
Een goede reeks weet ook aanvoerder Ton
Reylink (foto): ‘Ja dat is best opvallend,
we hadden het laatst ook al met trainer
Herman over het feit dat wij de afgelopen 2
jaar in competitieverband nog niet hebben
verloren thuis op het veld voor de kantine.
Misschien moet je er niet teveel achter
zoeken, maar de steun van het thuis publiek
(vooral het luidruchtige tweede elftal) is
daarin wel een extra steuntje in de rug. Je
kan dan vaak toch een paar procent extra!
Denk bijvoorbeeld aan de fantastische
sfeeracties tegen Almen.
De vorige ontmoeting in Enschede eindigde
in 4-0. Volgens Ton staat PW momenteel
terecht bovenaan. ‘PW is naar mijn mening
de beste ploeg uit de competitie en we
hebben het vaak lastig tegen ze. Het is
een complete ploeg met weinig zwakke
schakels. Maar zij zitten nu wel in een wat
mindere periode. Wij moeten gewoon
vertrouwen op onze eigen kwaliteiten.
Want met de volle inzet en de steun van
het publiek kunnen wij thuis van iedereen
winnen. En dan ligt de competitie weer
helemaal open.’

Het tweede elftal speelt vandaag uit,
dus, beste lezer, houdt u zich niet in en
steun onze jongens in dit pittige duel! De
wedstrijd van vandaag staat onder leiding
van scheidsrechter J. Groenhuijsen.
Veel plezier!
Topscorers Eefde
Wardo Nengerman

11

Jorn Braakhekke

9

Jeroen Pelskamp

6

Programma Eefde
Zuid Eschmarke

Sportclub Eefde

2-0

Sportclub Eefde

Almen

2-0

Sportclub Eefde

Blauwwitters

3-1

Sportclub Eefde

PW 1885

22 MRT

Wilp

Sportclub Eefde

29 MRT

Wedstrijden van vandaag
Oeken

Almen

Sportlust Glanerbrug

Wilp

Haarlo

Harfsen

Zuid Eschmarke

Blauwwitters BZSV

Sportclub Eefde

PW 1885

MailStreet maakt uw data persoonlijk!
Er waren nog nooit zoveel mogelijkheden om uw doelgroepen te benaderen als nu. Tegelijkertijd is échte
interactie een stuk ingewikkelder geworden. Want; wanneer en hoe zet u welke kanalen in?
Wij zorgen ervoor dat u optimaal rendement uit uw klantrelaties haalt. Of het nu gaat om
direct marketing, onderzoeken of financiële communicatie. Alles draait tenslotte om efficiënt
en effectief contact. Soms kan dat via één kanaal. Een andere keer is juist een combinatie van
kanalen nodig voor een zo hoog mogelijke respons. Wij noemen dat ‘de slimste weg naar uw klant’.
Wij zijn nieuwsgierig naar uw business. Mogen wij ook u ondersteunen met onze slimme document- en
direct-marketingoplossingen? Neem vrijblijvend contact op met MailStreet.
MailStreet wenst Sportclub Eefde een sportief seizoen!
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