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“We krijgen dit 
jaar uitdagingen 
op allerlei 
gebieden”

Voorzitter Johan Peters kijkt vooruit 
op nieuwe voetbaljaargang

Het begin van een nieuw seizoen staat meestal in het teken 

van de opstart na een lange vakantieperiode. Dit jaar is echter  

alles anders, we zitten met z’n allen met corona. Sinds half maart 

voor iedereen bijna alles bepalend bij veel activiteiten. Of dit 

nu werk is, shoppen of vakantie; bij alles hebben we te maken  

met beperkende regels en leven we in de anderhalve meter  

samenleving.

Het vorige seizoen hebben we niet kunnen afmaken en in het 

nieuwe seizoen bestaat er een ‘nieuwe’ werkelijkheid met  

zaken als minder spelers in een kleedkamer … beperkt douchen 

… en afstand houden als toeschouwer. Voor onze kantine en het  

terras gelden de regels voor de horeca wat inhoud: registratie 

bij binnenkomst en alleen zitten en niet meer staan aan de bar.  

Ook is er een maximum aan het aantal personen die gelijktijdig 

aanwezig mogen zijn.

Als bestuur zijn we vanaf april bezig geweest om, in eerste in-

stantie alleen trainingen en in de laatste weken ook wedstrijden, 

binnen de eisen en voorwaarden mogelijk te maken. Hiervoor 

bestaan geen draaiboeken, per slot van rekening is de situatie bij 

iedere vereniging ook weer anders en probeert iedere vereniging 

een oplossing te vinden die het best bij de eigen situatie past. Via 

onze website en rechtstreeks per mail met alle leden hebben we 

regelmatig de noodzakelijke informatie gedeeld.

Natuurlijk ervaren we de laatste weken dat naleving van de  

regels bij een voetbalclub niet eenvoudig is, zeker als je ouder 

bent dan 18 jaar. In het veld en op trainingen mag (bijna) alles 

qua contact, zodra je buiten de lijnen komt: anderhalve meter 

afstand. Ook voor ouders geldt: afstand houden langs de lijn 

maar zo eenvoudig gaat dat nog niet. Waar we zeker nog aan 

moeten wennen is om aangesproken te worden op ons eigen  

gedrag, ook dat is nog niet zo eenvoudig. 
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Autorijschool ten Pas 
is een vakbekwame 

onderneming uit Eefde
 met een goede naam en faam, 
gespecialiseerd in de deskundige 

uitvoering van uw 
werkzaamheden, 

tegen een uitstekende 
prijs-kwaliteitsverhouding.

Wij bieden de volgende lessen:

• Bromfiets-AM
• Motor-A
• Auto-B
• Auto met aanhanger-BE
• Vrachtauto-C
• Vrachtauto met aanhanger-CE
• Code 95

Service, kwaliteit en continuïteit staan bij ons hoog in het vaandel!

Autorijschool Ten Pas Eefde
L

Rustoordlaan 24 - 7211 AX Eefde Tel. 0575-512204 Mob. 06-22457068
autorijschool.ten.pas@hetnet.nl www.autorijschooltenpas.nl
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Als bestuur stellen wij deze regels niet voor niets. Wij  

zullen bij controles minimaal moeten aantonen welke maat- 

regelen we hebben genomen (hiertoe zijn wij verplicht), 

maar ook hoe we hier toezicht op houden. Vandaar ook 

mijn oproep: de regels zijn gemaakt om naast te kunnen 

voetballen ook naar voetbal te kunnen kijken en gebruik 

te blijven maken van onze kantine. Respecteer onze regels, 

ook als je het er niet mee eens bent en besef dat we dit in 

ieders belang doen. Daarnaast zullen we ook regelmatig 

evalueren en waar nodig zaken bijstellen.

Wat ik zeker wil benoemen is het grote enthousiasme wat 

door veel van onze (selectie) leden aan de dag is gelegd 

om in de afgelopen weken een aantal zaken op te pakken.  

Vanwege extra hygiëne-eisen is de keuken aangepakt en 

veel oude apparatuur vervangen. De bestuurskamer is  

vergroot en opgeknapt om meer ruimte te creëren zodat 

ook op 1 ½ kan worden vergaderd. Bijzonder aspect: het 

Eefde logo is bij de ingang van de bestuurskamer in de vloer 

aangebracht (bedankt Sjors Scholten). En verder is het  

terras met 100 m2 vergroot zodat we (onder de tent) ook in 

de komende maanden voldoende zitplaatsen hebben om 

zodoende toch kantine inkomsten te kunnen realiseren.

En dan wordt het 15 oktober …
Alles wat hierboven beschreven staat kan weer in een 

nieuw daglicht worden geplaatst. Als vereniging zijn we  

net 2 weken in een lockdown geweest na een aantal  

besmettingen van spelers in diverse elftallen. En nu is  

van overheidswege afgekondigd dat er voorlopig geen 

competitie meer gespeeld mag worden. Alleen nog trainen 

en onderlinge wedstrijden voor de jeugd. Voor senioren 

alleen trainen in groepjes van vier met anderhalve meter 

onderlinge afstand. En de kantine en kleedkamers blijven 

helemaal gesloten.

We kunnen alleen maar afwachten hoe dit verder gaat, op 

het moment van het schrijven van dit stukje nemen het 

aantal besmettingen alleen nog maar toe.

Al met al zijn we begonnen aan een heel bijzonder  

seizoen waarover met geen mogelijkheid iemand kan  

bedenken hoe deze zich gaat ontwikkelen. Belangrijkste  

blijft echter onze gezondheid en daarom zijn alle maat- 

regelen onontkoombaar.

Johan Peters

Voorzitter
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In memoriam.

In de afgelopen maanden zijn we helaas  

geconfronteerd met het overlijden van een  

aantal leden.

In maart overleed Ruud Klumper. Ruud was  

altijd een trouw en geliefd supporter van 

ons eerste elftal en sloeg bijna nooit een  

wedstrijd over. Met standaard een bal gehakt  

na de wedstrijd. Ruud was in het verleden ook 

een aantal jaren trainer en leider van het elftal 

van zijn dochter Kayleigh. Ook sponsorde hij  

samen met zijn broer altijd ons jaarlijkse  

Pinkstertoernooi.

In juni is Jan Brands overleden. Bekend als trouw 

clubscheidsrechter die ervoor heeft gezorgd dat 

er altijd veel punten binnen Eefde zijn gebleven. 

Ook was Jan samen met zijn vrouw Joke kantine-

beheerder. Beiden hielden van gezelligheid en 

was een drankje nooit ver weg.

In augustus het overlijden van oud voorzitter 

Eelke Langeler. Eelke heeft als voorzitter van 

een toen volledig nieuw bestuur vanaf 1967  

aan de wieg gestaan van de bloei van onze  

vereniging na de verhuizing van de Jodendijk 

naar de huidige plek van ons complex. Door zijn 

inzet, samen met een jong en energiek bestuur, 

is gewerkt aan het tot stand komen van een  

nieuwe accommodatie op de Wolzak en  

bijvoorbeeld ook een wekelijks verschijnen 

van een krantje. In 1974 was het resultaat  

6 seniorenelftallen, 7 jeugdelftallen met velden, 

nieuwe kleedkamers en een kantine. Een basis 

waar we nog steeds op bouwen.

Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte toe 

bij de verwerking van dit verlies. Als vereniging 

stonden wij op zaterdag 26 september stil staan 

bij de overledenen en voorafgaand aan de thuis-

wedstrijd van het eerste elftal werd 1 minuut  

stilte gehouden.
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Coronaproof het 
nieuwe seizoen in
Toen het voetbalseizoen 2019-2020 in maart kwam stil 

te liggen, gingen bij Sp Eefde direct de radartjes werken. 

Als we straks weer mogen, moeten we klaar zijn. Toen de  

contouren van de voorwaarden voor 2020-2021  

bekend werken, stak een groep vrijwilligers vanaf 6 juli de  

handen uit de mouwen om de accommodatie corona proof  

te maken.

In de bestuurskamer gingen de muren eruit en werd één 

grote balzaal gecreëerd waar makkelijker afstand tot  

elkaar kan worden gehouden. Het terras werd uitgebreid 

om plaats te bieden aan de fanatieke supportersschare met 

anderhalve meter afstand; dat koste vele avonden graven, 

muur metselen en tegels leggen. Hierdoor kunnen onder 

een tent ook overdekte zitplaatsen gerealiseerd worden. 

Minder coronagerelateerd maar wel met het oog op duur-

zaamheid zijn de nieuwe stellingen in de opslagruimte en 

de nieuwe grote energiezuinige diepvries in de keuken. 

Biertafels werden allemaal gebeitst … kortom; de Sp Eefde 

vrijwilligers hebben zich van hun beste kant laten zien en 

binnen 6 weken bergen werk verzet … hartelijk dank!! 
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Restaurant De Sluis; 
een zeer betrokken 
hoofdsponsor
Een hoofdsponsor waarbij het zwartwitte bloed al een  

leven lang door de aderen vloeit. Zo veel geldt voor Hans 

en Margreet Dikken, sinds 2017 uitbaters van Restaurant  

De Sluis. “Als we wat meer tijd hadden, stonden we ook wat 

vaker langs de lijn,” lacht Hans. “Maar gelukkig worden we 

in het restaurant of de snackbar wel weer bijgepraat over 

het wel en wee; we zijn erg blij dat we wekelijks zo veel  

leden mogen begroeten!”

Vaak, heel vaak, zeiden Hans en Margreet onder het  

genot van een wijntje of biertje tegen elkaar; ‘ooit  

runnen we een horeca-bedrijf in Eefde’. Beiden hadden een  

verleden met bijbaantjes in de horeca en zoon Sander en 

vriendin Anke verdienen hun brood in de branche. “Het was  

wachten op de juiste kans,” legt Margreet uit, “en die kwam 

in 2017 toen Gerrit Nikkels een opvolger zocht voor De Sluis. 

We grepen die kans met twee handen aan, ook al zijn we  

inmiddels niet meer de jongste. Sander en Anke helpen ons 

en met hun staat wellicht de opvolging ook al klaar. Al is 

het natuurlijk altijd lastig te zeggen wat toekomst precies 

zal brengen.”

Verantwoord en gezellig
Wie de laatste weken langs De Sluis rijdt, ziet met goed 

weer steevast volle terrassen en mag van geluk spreken  

als er binnen een plekje vrij is om te dineren. “We zijn  

hartstikke druk, gelukkig!” zegt Hans. Toch heeft het  

horecapaar enkele zware jaren voor de kiezen gehad.  

“Vanaf 2018 werden we min of meer afgesloten van het 

dorp. Door de werkzaamheden aan de nieuwe sluis en 

ook het vernieuwen van de weg van Kapperallee tot  

Boedelhof … dat was een lange periode waar we flink last  

van hadden. En net toen die sores grotendeels over was, brak 

de Corona-periode aan.” In de periode, waar de Nederland-

se horeca zwaar weg getroffen, ging De Sluis met afhaal-

maaltijden de markt op. “En daarbij lieten de Eefdenaren 

ons niet stikken. Ze bestelden met regelmaat en ook toen  

we langzaam weer open mochten, konden we weer vele 

trouwe klanten bedienen. Het is fijn dat we die goodwill 

hebben in het dorp.”

Natuurlijk kiezen de klanten niet alleen vanwege good-

will voor De Sluis; het is ook de kwaliteit waardoor klanten  

telkens tevreden terugkeren. “Vanaf de start wilden we  

garant staan voor kwaliteit, maar ook diversiteit.  

Vegetariërs of veganisten komen bij ons prima aan hun 

trekken. Zelfs in de snackbar, waar we sinds kort frikan- 

dellen, mexicano’s en hamburgers hebben, zonder vlees.” 

Het tekent de maatschappelijke betrokkenheid van De 

Sluis. Er wordt geen plastic verpakking gebruikt (alles is 

karton), ze faciliteren een oplaadpunt voor elektrische  

auto’s en als ‘sidekick’ worden (elektrische) fietsen  

verhuurd. “De laatste ontwikkeling op dat vlak is het  

plaatsen van zonnepanelen op het dak, waarvoor de  

subsidieaanvraag recent is goedgekeurd.”

Sponsorschap
Eigenlijk was het hoofdsponsorschap van Sp Eefde een  

logische stap in de bedrijfsvoering van restaurant De Sluis. 

De hele familie Dikken zijn echte Eefdenaren en daarnaast 

heeft met name Hans een lang verleden bij de zwartwitten. 

Van voetballer, tot leider van vele jeugdelftallen, tot vele 

jaren clubscheidsrechter. “Ik ben vergroeid met de club,” 

zegt Hans. “Onze kinderen Bas en Sander hebben er allebei 

gevoetbald en onze kleinkinderen gaan er vast voetballen.” 

Hij werpt een schuine blik naar schoondochter Anke die 

zojuist twee cappucino’s indoet. “Ik heb ze al lid gemaakt 

trouwens.” Anke reageert lachend: “Dan is Sp Eefde in ieder 

geval verzekerd van een talentvolle lichting over een paar 

jaren.” 

Sp Eefde en Restaurant De Sluis; ze hebben een lange  

historie samen. En sinds 2018 pronkt de Eefdese smaak- 

maker weer voorop het shirt van het zwartwitte vlaggen-

schip. “Sp Eefde werkt aan een gezonde toekomst en dat 

doen wij ook,” besluiten Hans en Margreet. “Die gedeelde 

ambitie past perfect bij elkaar. We wensen alle spelers van 

Sp Eefde veel succes en vooral veel plezier in het seizoen 

2020/2021.”
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Hoi Karlijn, kun je iets over jezelf vertellen? 
Tuurlijk, mijn naam is Karlijn Warris. Ik woon in Eefde 

met mijn vriend Gerwin en samen hebben wij 2 kinderen.  

Liam (7 jaar) en Lois (4 jaar). Ik ben geboren en getogen in 

Eefde en sinds mijn verkering met Gerwin ken ik de club  

Sp Eefde. Jarenlang heb ik langs de lijn gekeken naar de 

wedstrijden, om vervolgens verder te beppen op het terras.

En hoe ben je van beppende supporter langs de lijn uiteindelijk 
jeugdvoorzitter geworden? 
Ik denk dat het begonnen is via onze zoon. Hij is twee jaar  

geleden begonnen met voetballen bij de kabouters, op dat  

moment deed ik her en der wat vrijwilligers werk, maar 

het leek mij ook erg leuk om wat te gaan doen bij de voet-

bal. Ik zag dat er nog iemand werd gezocht voor de functie 

van jeugdvoorzitter. Dat leek mij eigenlijk superleuk, maar  

meteen ook een dilemma. Voetbal kijken is leuk, maar ik heb er  

he-le-maal geen verstand van. Naar aanleiding daarvan heb ik 

een gesprekje gehad met, toenmalig lid van het jeugdbestuur, 

Herman van Zeijts om te horen hoe het jeugdbestuur in elkaar 

steekt en wat je in de functie van jeugdvoorzitter eigenlijk moet 

doen. Na dit gesprek was ik onwijs enthousiast en ben een 

aantal keer met het vorige jeugdbestuur mee gaan kijken bij de 

vergaderingen. Zo kreeg ik alvast inzicht in hetgeen verwacht 

werd van mij. Er waren alleen nog wel een aantal uitdagingen. 

Al gauw werd duidelijk dat niet alle functies bezet waren en er 

ook nog eens een aantal mensen zouden gaan stoppen.

Dacht je toen niet, moet ik dit wel doen? 
Eigenlijk niet. Ik was nog steeds enthousiast maar ik had wel 

een motto, namelijk: ik ga alleen in het jeugdbestuur wanneer 

deze helemaal voltallig is. Nou daar ging ik dan....op zoek naar 

versterking!

Volgens mij is dat aardig gelukt, wie heb je allemaal gestrikt?
Jazeker, dat is meer dan gelukt zelfs! Samen met Hans Drent, 

Gerrit Helmsing, Gerard Schonewille, Robert-Jan Emck, Xaran 

Vandepoel en Bas Kamphorst vormen wij het jeugdbestuur! 

Ik ben erg blij met deze mensen met verstand van voetbal! Zij 

voeren eigenlijk het ‘werk’ uit. In mijn rol als jeugdvoorzitter 

is met name overall kijken en volgen of de uitgezette lijnen  

nageleefd worden en waar er aangescherpt mag worden. Ook 

kan het voorkomen dat ik gesprekken voer met leden, dit kan 

zijn bij klachten, of wanneer ze ergens tegenaan lopen en hier 

niet verder mee komen. Ook ben ik het lijntje naar het hoofd-

bestuur en weer terug. Ik vind het erg leuk om te doen en ben 

nog steeds heel enthousiast. 

Dat is natuurlijk goed om te horen! Je bent inmiddels een jaar 
geleden als jeugdvoorzitter begonnen, waar zijn jullie vorig jaar 
mee bezig geweest?
Het was even wennen aan elkaar. De groep was bijna in zijn 

geheel nieuw, alleen Gerard en Marc waren over uit het  

vorige jeugdbestuur en ‘ervaren’. Met name ik zelf moest  

natuurlijk even wennen. Als eerste hebben we gekeken, waar 

is het vorige bestuur gestopt en hoe ‘moeten’ wij daar mee  

verder. Wij hebben daarom in de eerste weken een bijeenkomst 

voor alle trainers/leider gepland. Tijdens deze bijeenkomst  

konden wij met elkaar kennismaken en het aankomende  

seizoen (2019-2020) bespreken. Zo zijn er over het gehele  

seizoen evaluaties gepland, zo is er een ochtend voor de  

trainers geweest (train de trainer) en hebben we een RINUS 

avond gehad vanuit de KNVB. Ons doel was om ook meer 

zichtbaar te worden voor onze jeugdleden en ouders. De  

coördinatoren hebben geregeld bij trainingen en wedstrijden 

gekeken om te zien wat voor voetballende leden wij hebben, 

maar ook om deze kennis mee te nemen bij de indelingen. 

Ben je tevreden over hoe het gegaan is?
Ja echt wel. Zoals gezegd zijn we met een nieuw team gestart 

en dus was het voor de meeste van ons allemaal vrij nieuw. Er 

zijn dan ook zaken die we willen verbeteren, maar natuurlijk 

zijn er ook dingen die we willen behouden. Ik vind onze kracht 

binnen het jeugdbestuur dat we doen wat we leuk vinden en 

open communiceren met elkaar. Aan het eind van het seizoen 

hebben we met elkaar geëvalueerd. En ondanks alle leer- 

punten kan ik zeggen dat ik echt super blij en trots ben en ook 

zin heb in aankomend seizoen.

Je hebt de mensen al genoemd die samen met jou het jeugd- 
bestuur vormen. Zullen we ze even langslopen en bekijken wie 
welke rol invult. 
Dat is goed. Als eerste hebben we de jeugd verdeeld in  

onderbouw en bovenbouw. Daarnaast zijn er algemeen en 

technische coördinatoren aangesteld. 

Algemeen coördinator JO13 t/m JO19 is Hans Drent

Technisch coördinator JO13 t/m JO19 is Gerrit Helmsing

Algemeen coördinator kabouters t/m JO12 is Bas Kamphorst

Technisch coördinator kabouter t/m JO12 is Xaran Vandepoel

Ondersteunend aan de coördinatoren zijn Gerard Schonewille 

en Robert-Jan Emck

Het Nederlandse voetbal staat bekend om haar goede jeugdopleidingen waar alles uitstekend geregeld is. Dit geldt niet al-
leen voor de professionele voetbalclubs, want ook bij de amateurverenigingen is de jeugd erg belangrijk. “De jeugd heeft de 
toekomst” of “De jeugd is onze levensader”. De clichés die vaak worden gebuikt zijn helemaal waar. Hoe staat het er eigenlijk 
voor bij ons de jeugd van ons eigen cluppie in Eefde? Sinds vorig jaar hebben wij een nieuwe voorzitter van het jeugdbestuur. 
Het wordt dus de hoogste tijd om haar een aantal vragen te stellen! 
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De algemeen coördinatoren zijn de coördinatoren die het 

meeste met de leden zullen communiceren, als er iets is wat 

je kwijt wil, tegen aan loopt, mee wil denken, noem maar op 

dan zijn zij het aanspreekpunt. De technische coördinatoren 

zullen wat meer te zien zijn langs de lijn. Trainers voorzien 

van tips en adviezen en zien wat onze voetballende leden  

allemaal kunnen en doen. Omdat Gerard en Robert-Jan onze 

ervaren bestuursleden zijn, zijn zij aangewezen tot onze onder- 

steuners. Zij denken en adviseren vooral mee. Dit is natuurlijk 

in het kort en in grote lijnen. Maar wanneer je er meer over wil 

weten of er eens in wil duiken, benader ons dan zeker!

En waar gaan jullie je in het aankomende seizoen op richten? 
Wij willen ons vooral richten op open communicatie en 

transparantie. En daarnaast zijn wij op dit moment superblij 

met onze vrijwilligers en steken wij er veel energie in om te  

kijken we deze vrijwilligers (van trainers tot scheidsrechters tot  

leiders) te behouden! Ook willen we kijken of er bepaalde  

activiteiten zijn die we kunnen blijven organiseren (ondanks 

COVID-19) of iets nieuws kunnen toevoegen. Hierin zijn 

ideeën en hulp zeker welkom! Maar wat we vooral willen is 

dat alle jeugd met plezier, op welk niveau ook, voetbalt! Ik 

zie op dit moment veel enthousiaste leden. Allemaal kundige  

mensen die hun eigen affiniteit hebben met de club of voetbal.  

En zeker ook veel enthousiaste jeugdleden. 

Vrijwilligers zijn er bij een vereniging nooit genoeg, herken je 
dat bij jullie?
Zoals gezegd: Hulp is altijd welkom. Mocht je interesse  

hebben om iets te doen binnen het jeugdbestuur, of alleen 

eens wil mee kijken, schroom vooral niet om bij een van ons 

aan te kloppen. Hier staat wij altijd open voor. 

Daarnaast ga ik voor een sportief en gezond seizoen. Zo met 

COVID-19 is het toch een beetje anders, maar doen we het 

toch allemaal maar met zijn allen.

Over COVID-19 gesproken. We leven op dit moment in rare  
tijden en er wordt dan eigenlijk ook niet gevoetbald, behalve 
in het betaald voetbal en door de jeugd. Hoe gaat dat op dit  
moment? 

We waren onwijs blij dat in september de wedstrijden bij de 

jeugd weer mochten plaatsvinden. Het verliep ook goed wat 

betreft de maatregelen die we hadden getroffen binnen de 

club. Jeugd, leiders en trainers waren weer enthousiast en het 

leek net weer een beetje zoals ‘voorheen’. Niet alleen bij onze 

jeugdleden, maar zeker ook bij ons binnen het bestuur een 

domper dat de maatregelen toch weer werden aangescherpt.

Logisch natuurlijk, maar leuk? Nee dat zeker niet.  

Helemaal niet toen bleek dat we de club ook nog moesten sluiten  

vanwege positief geteste leden. 

Dat was natuurlijk even schrikken.
Ja klopt. Maar gelukkig hebben we toen het juiste besluit  

genomen in samenspraak met de GGD. Ik ben ook trots op 

onze leden, want doordat iedereen zich goed aan de maat- 

regelen heeft gehouden konden we na twee weken weer open 

en konden alle jeugdleden weer volop trainen! Heel fijn om 

weer wat beweging te zien op de velden. De coördinatoren 

en trainers zijn druk bezig om te kijken naar een invulling  

op de zaterdagen, zodat de teams toch nog met elkaar in  

verbinding blijven. We zien dat ze op dit moment onderlinge 

wedstrijden organiseren. Of we verder nog wat kunnen 

doen? Daar blijven we met elkaar over praten en daarin zijn  

suggesties altijd welkom!

Kortom: Laten we vooral met elkaar in verbinding blijven in 

deze tijd!

Vervolg van pagina 11
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“Zodra het plezier 
terug is komen de 
resultaten vanzelf”
De competitie is pas twee wedstrijden onderweg als trainer 

Martijn de Harder per direct zijn contract inlevert. Daarmee 

komt Sportclub Eefde voor een voldongen feit te staan. Een 

week later wordt bekend Herman van Zeijts de honneurs 

voor de rest van het seizoen waarneemt. De redactie zocht 

de ervaren oefenmeester op om hem de hemd van het lijf te 

vragen. “Je voelt je toch wel vereerd als je gevraagd wordt.” 

Het is eind september. De bladeren moeten nog van  

de boom vallen als de wegen van Sportclub Eefde een 

hoofdtrainer Martijn de Harder per direct scheiden. In 

een artikel in de Stentor doet de coach uit Apeldoorn ‘zijn 

verhaal’ en haalt vernietigend uit in de richting van zijn 

selectie. Zo hekelt hij de mentaliteit van een deel van de 

spelersgroep en baalt van de lage trainingsopkomst. “Ik wil 

Martijn niet afvallen, maar ik herken me totaal niet in zijn 

verhaal”, vertelt Herman aan de keukentafel in zijn woon-

boerderij aan de rand van het dorp. ‘Het ligt allemaal een 

stuk genuanceerder. Bovendien ben ik altijd van mening 

dat iets nooit alleen aan de spelersgroep kan liggen.’ 

Lastig begin
Inmiddels is Herman een aantal maanden de eind- 

verantwoordelijke bij de dorpsclub, maar pas op 26  

november geeft hij zijn eerste training. “Het is natuurlijk  

een hele bijzondere situatie door de coronacrisis”, weet de 

69-jarige trainer. “Nadat Martijn opstapte heb ik de thuis-

wedstrijd tegen Eerbeekse Boys (1-3 verlies) geobserveerd.  

Vervolgens waren een aantal coronagevallen binnen onze 

club waardoor we tien dagen ‘op slot’ gingen. En daar-

na besloot het Kabinet om alle amateurcompetities weer 

stop te zetten en dat je maar in groepjes van maximaal 4  

personen – op anderhalve meter afstand – mag trainen.  

Dat zorgde voor een lastig begin.” 

Stip aan de horizon
De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid. De KNVB 

heeft de intentie om de competities half januari weer te  

hervatten, maar of dat ook daadwerkelijk gebeurt is  

allerminst zeker. Ook Herman worstelt met de situatie. 

“De stip aan de horizon ontbreekt. Ik ga er nu vanuit 

dat we in januari weer gaan voetballen en heb de train- 

ingen daarop afgestemd. Er is veel onduidelijk en onzeker, 

maar dat mag geen impact hebben op je motivatie”, vertelt  

Herman. “We hebben een tijd niets gedaan. Dat zorgt ook voor  

een beklemmend gevoel bij mij. Zijn we klaar voor de com-

petitie als we weer in januari mogen? En wat gebeurt er als 

de hervatting nog langer wordt uitgesteld? Gaan ze dan de 

competitieopzet veranderen? Voor ons zou het overigens 

niet verkeerd zijn, haha.”  

Bedenktijd
Want de start van het vlaggenschip is met drie verlies-

beurten uit evenzovele wedstrijd op zijn zachtst gezegd  

beroerd te noemen. Waarom besluit Herman dan toch om 

in te stappen? “Toen ik gevraagd werd heb ik om bedenktijd  

gevraagd”, bekent de keuzeheer. “Ik was trainer van het 

tweede elftal en daar beleefde ik ontzettend veel plezier. 

Vooral het sociale aspect en de groepsomgang is geweldig. 

Het eerste elftal is qua samenstelling toch een andere groep.  

Vervolgens ben ik er dieper over gaan nadenken. Gaande-

weg zag ik het toch vooral weer als een uitdaging om aan de 

slag te gaan. Sommige trainers zijn solidair aan de hoofd-

trainer en kiezen er dan voor om het stokje niet over te  

nemen. Maar ik zag geen redenen om het niet te doen.  

Eigenlijk was het een logische keuze van de club dat ze b 

ij mij uitkwamen. En natuurlijk voel je je toch vereerd.  

Ik besloot om de uitdaging aan te gaan en we gaan er  

natuurlijk dan vol voor.” En het abrupte afscheid bij 

‘zijn’ tweede? “Ja, daar voel ik met natuurlijk ontzettend  

lullig over. Maar de jongens toonden begrip en gunnen me  

deze kans. Daarnaast zijn ze in goede handen nu  

Gerrit Helmsing mij vervangt.”

Interview met Herman van Zeijts 

‘Eigenlijk was het een logische 
keuze van de club dat ze bij mij 
uitkwamen’

Vervolg op pagina 17
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Sponsor in beeld: Fysiotherapie Eefde
Beste voetballiefhebbers,

Ons wordt de mogelijkheid geboden ons middels dit  

artikeltje aan jullie voor te stellen en duidelijk te maken 

wat wij voor leden van Sp Eefde kunnen betekenen. Onze 

fysiotherapiepraktijk is inmiddels tien jaar gevestigd op 

de Rustoordlaan 10. Het team bestaat uit vijf mensen. Joke 

Karrenbelt, Holke Karrenbelt en Maud Dost hebben een 

lange geschiedenis in Eefde en zijn bij de meeste Eefde-

naren wel bekend. Tosca Meeuse woont in Lochem, maar 

is wel in de omgeving van Eefde opgegroeid. Zelf werk ik 

inmiddels 12 jaar in Eefde en woon ik woon in Brummen. 

Waar eerst een kruidenier en later een café waren  

gevestigd, staat nu een moderne praktijk met een ruime 

oefenzaal. Het pand is volledig ingericht op het bieden van 

fysiotherapeutische zorg op basis van de nieuwste kennis 

in ons vakgebied. Wat hierbij voor ons voorop staat is de 

persoonlijke benadering van iedereen die fysiotherapie  

nodig heeft.

Er is een aantal dingen die onze praktijk erg interessant 

maakt voor voetballers die kampen met een blessure.  

Allereerst ben ik sportfysiotherapeut. Sport-specifieke 

klachten en het herstel hiervan zijn mijn aandachtsgebied. 

Hierdoor kan ik goed inschatten wat een blessure betekent 

voor je sporten en hoe je hier het beste van kunt herstel-

len. Ook het begeleiden van revalidatie naar sporthervat-

ting hoort hierbij. Ten tweede is de kinderfysiotherapeute, 

met haar kennis van kinderen in de groei, degene die het  

herstel van geblesseerde kinderen het best kan begelei-

den. Bij sportblessures werken sportfysiotherapeut en  

kinderfysiotherapeut vaak samen.

Daarnaast is onze oefenzaal van ruim 70 m2 uitge-

rust met moderne fitnessapparatuur gericht op actief  

revalideren, conditie verbeteren en spierkracht versterken 

na een (sport)letsel. Tenslotte is er het sportspreekuur. Dit 

is een gratis service waar je vrijblijvend advies krijgt over  

blessures na een wedstrijd of training waarvan je niet  

zeker bent of het verstandig is weer te gaan trainen. Het 

sportspreekuur is elke maandag van 17.30 uur tot 18.00 

uur. Graag van tevoren wel bellen of een mail sturen aan  

info@fysiotherapie-eefde.nl. 

Hopelijk kan het seizoen in het nieuwe jaar weer worden 

herstart en kan er weer lekker worden gevoetbald. 

Groet, 

Hans Ottens, sportfysiotherapeut.

3
5
+

sp-eefde.nl

Helaas heeft ons sterrenessemblee 

van het 35+ wegens corona geen 

teamfoto kunnen maken.  

Natuurlijk hoort dit team bij 

Sportclub Eefde en daarom is er 

gekozen voor deze oude foto  

waar de jonge goden van het 35+ 

ook nog echt jong lijken! Zouden 

ze misschien met een opzet geen 

coronafoto hebben gemaakt,  

zodat ze nog jong lijken??  

Leider Pim Mogerzomp wilde  

hier niet inhoudelijk op ingaan. 

Wel gaf hij in een korte  

verklaring toe dat iedereen wat  

ouder is geworden en dat een 

nieuwe foto niet per se nodig was. 

“Maar volgend jaar gaan we een 

spiksplinternieuwe teamfoto  

maken”, aldus Pim.  
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Vertrouwen
Herman loopt alweer een aantal jaren mee bij de club. In de  

zomer van 2012 begint hij aan zijn tweede termijn bij de wit-zwarte  

brigade en gaat aan de slag als hoofdtrainer, een rol die hij tot en 

met juni 2016 vervult. Met een groot deel van de spelersgroep heeft 

hij dan ook samengewerkt. “Dan kan een voordeel zijn”, meent  

Herman. “Ik heb bovendien met geen enkele speler problemen 

gehad in mijn jaren als hoofdtrainer. Ik vond het ook mooi hoe 

de groep reageerde toen zijn vernamen dat ik het overnam. Ze  

waren blij. Dat geeft mij vertrouwen”, aldus de sympathieke oefen- 

meester. “Ik zie vooral heel veel mogelijkheden met dit team. Ze  

hebben vorig jaar niet voor niets goed gepresteerd. Ik heb er alle 

vertrouwen in dat ik de groep weer scherp krijg.”    

Optimale sfeer
Maar Herman is natuurlijk geen tovenaar. Toch heeft hij bepaalde 

doelen voor ogen om maximaal te presteren. “Allereerst moeten we 

zorgen dat de sfeer weer optimaal is. Als de sfeer goed is komen 

de resultaten vanzelf. Sinds de onderbreking van de competitie  

hebben we elkaar niet meer gezien, dus daar moeten we aan  

werken. We moeten sowieso keihard werken. Als we daarin  

slagen kunnen de betere spelers ook weer hun ware gezicht laten 

zien, want er lopen genoeg spelers rond met veel kwaliteit. Verder 

zal ik ook niet schromen om gebruik te maken van de talentvolle 

JO19-spelers als de situatie daar om vraagt. Zij hebben bovendien 

wel doorgetraind en zijn heel fit.”

De twaalfde man 
Volgens Herman speelt ook een andere factor een grote rol,  

namelijk ‘de twaalfde man’. “De wedstrijd tegen Eerbeekse Boys was 

bij uitstek een wedstrijd waarbij het publiek Eefde over het dode 

punt kon helpen en naar de overwinning te schreeuwen. Nu was 

het een klinische bedoening. Dat is doodzonde. Veel tegenstanders 

zien er door onze fanatieke supporters tegenop om op de Wolzak 

te spelen. Hopelijk mogen er ook snel weer fans langs de lijn staan, 

want dan is Eefde thuis heel moeilijk te verslaan.”  

Interim-trainer 
Herman heeft één keer eerder met het bijltje gehakt dat hij als  

interim-trainer aan de slag ging. “Dat was in 1999 toen 

ik jeugdtrainer was bij Eefde. Ik werd toen ad-interim bij  

Avanti uit Twello. De toenmalige trainer Dick Gerritsen moest na een  

akkefietje met bestuur het veld ruimen. Avanti had toen al een  

periodetitel in de wacht gesleept, waardoor we nacompetitie  

speelden. Uiteindelijk wisten we zelfs de finale te halen, maar 

verloren helaas van Blauw Geel. Watdat betreft heb ik dus 

goede ervaringen als interim-trainer, haha. Hopelijk lukt dit  

ook bij Eefde.”

sp-eefde.nl

“Door onze supporters zien veel 
tegenstanders er tegenop om op 
de Wolzak te spelen”
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Bas Hoetink

Jasper Achtereekte

Joost Alferink

Jorn Braakhekke

Julian Wolf

Matthijs Kamphorst

Mitch Elsman

Niels van der Spek

Renze Smeerdijk

Willem Dost

Wouter Bakker

Pepijn Stronks

Kris Romeo

Terry Stok

Tim Alferink

Frank Pasman

Sjors Scholten

Rens Braakhekke

Dennis Nijveld
Sportclub Eefde 1

Klasse: 3e klasse 

Trainer: Herman van Zeijts

Leider: Jurgen Peters, Joeri van der Heide, Gerwin Bruggeman

Grensrechter: Erik Nijveld

Verzorging: Sharon Peters & Harriët Ebbink

Sportclub Eefde 2

Klasse: 3e klasse 

Trainer: Gerrit Helmsing

Leider: Art Volkers

Grensrechter: Mike van Bemmel

Verzorging: Harry Makkink

Nathan Endeveld

Tom van Zeijts

Hans Drent

Stefan Brouwer

Rik Hartelman

Robin van Emst

Martijn Hoogenberg

Martina Elchumay

Thomas van der Pol

Bas Kamphorst

Michael Lok

Arjan Knol

Wardo Nengerman

Sjoerd Jansen

Quiryn Thiemann

Joost Verschure

Ton Reijlink

Jeroen Pelskamp

Bas Hoetink

Luuk Willemsen
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Bas Hoetink

Jasper Achtereekte

Joost Alferink

Jorn Braakhekke

Julian Wolf

Matthijs Kamphorst

Mitch Elsman

Niels van der Spek

Renze Smeerdijk

Willem Dost

Wouter Bakker

Pepijn Stronks

Kris Romeo

Terry Stok

Tim Alferink

Frank Pasman

Sjors Scholten

Rens Braakhekke

Dennis Nijveld

Ewald de Haan

Jan Willem Makkink

Jasper Kraak

Joost Swennenhuis

Jorn Brouwer

Lucas Thiemann

Ludo de Haan

Max Meijer

Mick Wijgman

Njenga Ngigi

Rens Scheuter

Rick Boom

Ron Bobbink

Sven van Heerde

Thijs Bakker

Thomas Jansen

Tim Gossen

Tom de Boer

Tom Klein Nagelvoort

Yordi GossenSportclub Eefde 3

Klasse: 6e klasse 

Trainer/Coach: Thomas Jansen 

Sportclub Eefde Vrouwen 1

Klasse: 7e klasse 

Trainer/Coach: Jan Hemeltjen

Michelle Goverts

Annemieke Hoogenberg

Annemijn Verschure

Dorieke Scholten

Jantien Huurnink

Jolanda ten Pas

Lauren Lenselink

Lotte Dommerholt

Maud Snellenberg

Fabiënne Evers

Naomi Visser

Destiny Meuleman

Venity Meuleman

Chaya Oosterbroek

Rianne Peters
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Wilrieke Aalders

Willie van de Minkelis

Sandra Haaijema

Ellen Bischops

Brigiet Bluiminck

Kristel Broer

Kim Stoffer

Barbara Bruggeman

Petra Duineveld

Yvonne Wenzowski

Monique Leerkes

Angela Reekers

Katja Schrijver

Rozemarijn Sutorius

Jolijn Gerritsen

Jacqueline Kappert

Sportclub Eefde Vrouwen 30+

Klasse: 1e klasse

Trainer/Coach: Arjan van der Kuijl & Thom van der Kuijl

Sportclub Eefde JO19-1

Klasse: 2e klasse 

Trainer: Tristan Rood

Coach: Frank van der Linden & Joost Swennenhuis

Can Beytus

Chris Engberts

Dylan Jacobs

Jonathan Swennenhuis

Jurre Baars

Kamil Barkoudah

Michiel van der Borg

Nick Lether

Noah van Sprang

Rick Leerkes

Rik van Brugge

Sem Huisintveld

Timo van der Linden
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Wilrieke Aalders

Willie van de Minkelis

Sandra Haaijema

Ellen Bischops

Brigiet Bluiminck

Kristel Broer

Kim Stoffer

Barbara Bruggeman

Petra Duineveld

Yvonne Wenzowski

Monique Leerkes

Angela Reekers

Katja Schrijver

Rozemarijn Sutorius

Jolijn Gerritsen

Jacqueline Kappert

Jochem Broer

Stan de Kort

Cas Hertgers

Julian Werkhoven

Sjoerd Abel

Pepijn Kok

Jurgen Bosman

Duco Majoor

Bjorn Willemsen

Dylan Schutte

Kai Oosterdijk

Mia Pauli

Sjors Vogel 

Thom van der Kuijl

Sportclub Eefde JO19-2 

Klasse: 4e klasse

Trainer/Coach: Tom Klein Nagelvoort

Sportclub Eefde JO17-1

Klasse: 2e klasse 

Trainer: Hans Drent & Ton Reijlink

Coach: Micha Esselink & Erik Remmelink

Thymon Dolman

Denron Haaijema

Daan Dashorst

Tim Spiegelenberg

Job Kablau

IJsbrand Duking

Quinn Remmelink

Tomas Koster

Mick Esselink

Swen Wolsheimer

Boet Dommerhold

Lars Wolsheimer

Lukas Kooreman

Stijn Wieringa
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Bram Makkink

Jelmer Brokken

Kai Leisink

Kick Scharrenberg

Koen Spiegelenberg

Laura de Lange

Nikki Oosterdijk

Pleun Vogel

Storm Scharrenberg

Sven Brouwer

Thijs Mogerzomp

Tijn Haverkort

Willem Hoare

Laura Buitenhuis

Nikki Nijveld

Sportclub Eefde JO15-1

Klasse: 2e klasse 

Trainers: Bas Scholten & Niek Bralts

Coach: Bob Spiegelenberg & Pim Mogerzomp

Sportclub Eefde JO15-2

Klasse: 5e klasse

Trainer: Bjorn Willemsen

Coach: Arnold Braakhekke

Jamal Sharaah

Ivan Robben

Stan Braakhekke

Rivan Doggen

Sunitha Sivaguru

Tes Heuvelink

Siem koster

Tom Oostervink

Mennanda de Boer

Marius Swennenhuis

Ivar Niessen

Sem Verbeek

Isodoor Groeneveld

Bastiaan Hoare

Tijn Groot Jebbink

Djayla Jacobs
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Bram Makkink

Jelmer Brokken

Kai Leisink

Kick Scharrenberg

Koen Spiegelenberg

Laura de Lange

Nikki Oosterdijk

Pleun Vogel

Storm Scharrenberg

Sven Brouwer

Thijs Mogerzomp

Tijn Haverkort

Willem Hoare

Laura Buitenhuis

Nikki Nijveld

Finn Boere

Ghino Nengerman

Iris Staring

Isaac Groenevelt

Jorn Dashorst

Jurre Spieker

Lis Hertgers

Luuk Mogerzomp

Mees Ramakers

Mila Lenselink

Parsa Khodadadi

Roan Haagsman

Thomas Jansen

Tijs Hertgers

Timo Brouwer

Sportclub Eefde JO13-1

Klasse: 2e klasse

Trainers/coaches: Gerard Schonewille

Sportclub. Eefde JO13-2

Klasse: 4e klasse

Trainer: Lars Wolsheimer

Coach: Danny Wolsheimer & Paul de Weerd

Suze Esselink

Sophie Makkink

Laura Werkhoven

Vanja de Borman-Sutorius

Jesse van Bussel

Ibrahim Sesay

Nora de Weerd

Sanne Wolsheimer

Gwen Samuels

Quint Leisink

Elvis Wolzak

Kay Brummelman

Cathinka Boer

Anne Wolters
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Arthur Alferink

Olaf van den Bos

Sophie Boudewijns

Baukje van Brugge

Ise Dahles

Jurre Niessen

Stijn Oostervink

Minke van der Veen

Jay Velder

Aviv Zvi

Sportclub Eefde JO11-1

Klasse: 3e klasse

Trainer/Coach: Michaël Zvi & Bas van Brugge

Sportclub Eefde JO11-2

Klasse: 5e klasse

Trainer: Mark Scholten

Ayham Alhoussein

Emile Allersma

Jurre Jansen

Dylan van de Kamp

Finn Loonstra

Onur Nikkels

Marley Ritsma

Sem Rouwenhorst

Tijmen Scholten

Daan Verbeek

Tije de Weer
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Arthur Alferink

Olaf van den Bos

Sophie Boudewijns

Baukje van Brugge

Ise Dahles

Jurre Niessen

Stijn Oostervink

Minke van der Veen

Jay Velder

Aviv Zvi

Ties Bosman

Guus Emck

Joni Gorter

Siem Nab

Daan Oostervink

Pelle Spieker

Jente van der Veen

Sportclub Eefde JO10-1

Klasse: 4e klasse

Trainer/Coach: Dennis Spieker & Bert Bosman

(JO10-1 en JO10-2 is het voormailge JO10-1, zijn nu 2 teams geworden)

Sportclub Eefde JO10-2

Klasse: 5e klasse

Trainer/Coach: Arthur Jansen & Maaike Norde 

Sander Norde

Thijmen Paap

Merel Scholten

Levi Rouwenhorst

Yinthe Brouwer

Thijs de Groot

Sil Jansen  
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Sportclub Eefde JO8-1

Klasse: 5e klasse

Trainers/Coaches: Maarten Brouwer & Gerard Schonewille

Kabouters

Trainer: Bas Scholten

Renate Thieman

Marc Wernsen

Luuk ten Pas

Tex Nengerman

Wisse Scholten

Gijs Scholten

Seph Garssen

Fiep Agelink

Take Agelink

Niels Brouwer

Vinz Brouwer

Liam Bruggeman

Bram ten Pas

Liam van Beek
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Waar vorig jaar een hoofdsponsor en shirtsponsor voor het 1e 

en 2e elftal werd gevonden, heeft de sponsorcommissie dit jaar 

een shirtsponsor gestrikt voor onze hoogste jeugdelftallen. De 

O17-1, O19-2 en O19-1 spelen dit seizoen in een spiksplinter-

nieuw shirt met daarop de naam Majoor & Klumper Makelaars 

en Taxateurs o.g. Hoogste tijd dat deze sponsor zich voorstelt!

 

Majoor & Klumper Makelaars en Taxateurs o.g.
Jullie kennen ons wellicht al als Majoor Makelaars maar sinds 

1 januari ’20 is onze naam veranderd in Majoor & Klumper 

Makelaars en Taxateurs o.g. doordat Alyssa compagnon is 

geworden van Marc. Verder is er binnen ons kantoor ook iets 

veranderd, Linda regelt nog steeds alles met betrekking tot de 

binnendienst maar sinds een klein jaar hebben wij versterking 

van onze collega Sandro van Houdt, die je zowel “binnen als 

buiten” kunt treffen. 

Ook zijn we verhuisd en kun je ons sinds 1 juni 2020 vinden 

aan de Coenensparkstraat 10 te Zutphen, schuin tegenover 

Het Koelhuis, aan de Noorderhaven. In Eefde voelen we ons 

echter nog altijd “thuis” en zo ook in Gorssel, Zutphen en om-

streken. Als liefhebbers van de omgeving en van een goede  

samenwerking. Wat jouw wens ook is, groter of kleiner wo-

nen, met of zonder tuin, een kluswoning of een “instapklare”  

woning, appartement of nieuwbouw, alles komt bij ons voor-

bij. Wij staan graag voor je klaar. Ons kantoor is aangesloten bij 

de NVM en wij hechten veel waarde aan een plezierig, open en 

bovenal vertrouwelijk contact.

Onze nieuwe locatie bood goede mogelijkheden voor samen-

werken en het combineren van verschillende functies. Bij ons 

aan de Coenensparkstraat 10 vind je daarom ook:

- Sjeep vormgeving – Ellen Bomhof: voor de allerleukste  

ideeën, huisstijlontwerp en logodesign. Zit je verlegen om 

een beetje creativiteit, neem dan contact op met Ellen 06-

42378104/ellen@sjeepvormgeving.nl. Ellen verzorgt voor het 

grootste deel onze uitingen in de media en ook op onze sociale 

media.

- Pascale Drent Fotografie: als je jouw woning via ons besluit 

te verkopen, dan komt Pascale de foto’s maken. Een groot- 

hoeklens gebruikt zij alleen in noodgevallen, doorgaans maakt 

Pascale de mooiste foto’s met haar goede gevoel voor ruimte, 

sfeer en de juiste invalshoek. Naast woningfotografie kun je  

Pascale ook vragen voor trouwfoto’s of andere fotoshoots.  

Pascale is bereikbaar op 06-41122654/pascaledrent@me.com.

- Nieuw Thuis Shop: zoek je iets leuks voor in huis of een  

cadeautje? Bij Nieuw Thuis Shop vind je de leukste woon- 

accessoires en cadeaus in iedere prijscategorie: nieuw, twee-

dehands of handgemaakt. Van kaarten, tot planten, sieraden, 

kaarsjes en droogbloemen. Veel kan ook als brievenbus- 

cadeautje worden verzonden, kijk daarvoor op de Insta-

gram of Facebook van Nieuw Thuis Shop. Samen verzetten 

we veel werk en hebben we het heel erg naar ons zin op onze  

nieuwe plek. Vanwege Corona hebben we de opening niet 

groots kunnen vieren maar je bent van harte welkom op ons 

nieuwe adres. Natuurlijk zijn we, net als alle bedrijven onder 

“ons dak” ook te vinden op Facebook en Instagram!

Nieuwe shirtsponsor bij de jeugdelftallen 
O17-1, O19-2 en O19-1!! 

Fiep Agelink

Take Agelink

Niels Brouwer

Vinz Brouwer

Liam Bruggeman

Bram ten Pas

Liam van Beek
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