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Jeugdkeepers van SP. Eefde 
zijn in veilige handen 
Keepen, dat blijft toch een vak apart. Tot deze conclusie kwam 
een groep vrijwilligers van SP. Eefde ook toen zij aan het einde 
van het seizoen 2016-2017 een nieuw beleidsplan voor de  
jeugdvoetballers wilden gaan schrijven. Want de vraag blijft toch, 
hoe leiden we een nieuwe Remco ten Pas of Kris Romeo op? 
Onder leiding van Herman van Zeijts vond de denktank hier een 
antwoord op en schreef met behulp van oud eerste elftal-keeper 
Bart Scholten een jeugdbeleidsplan speciaal voor het opleiden 
van de keepers. Het uitvloeisel is dat sinds januari 2019 twee 
nieuwe keeperstrainers de gehele jeugd van SP. Eefde trainen.  
Tijd om deze mannen beter te leren kennen!

Nieuwe keeperstrainers
Op een mooie zomeravond in juni schuiven Floris Beumer en 
Henri Pleiter aan voor een nadere kennismaking. In januari zijn zij 
samen begonnen als keepertrainers van de gehele jeugd bij SP. 
Eefde. Floris opent het gesprek gelijk met een kwinkslag tussen 
de clubs waar hij keeperstraining geeft; FC Zutphen en SP. Eefde. 
Wijzend naar het nieuwe kampioensdoek zegt hij: “het is hier een 
beter seizoen geweest voor het eerst elftal dan bij FC Zutphen”. 

Floris, 54 jaar oud en geboren en getogen is Velp, keepte zelf 
jarenlang bij VVO Velp. Hij doorliep er de gehele jeugd en zat 
dicht tegen het eerste elftal aan, dat op dat moment eerste klasse 
speelde. Met zijn 1.65 is Floris net te klein voor keepersvak op dat 
niveau. “Al compenseer ik veel met mijn sprongkracht,” countert 
hij direct. Inmiddels woont Floris alweer enige tijd in Zutphen en 
via zijn zoontje kwam hij 11 jaar geleden terecht bij FC Zutphen. 
Hier ontmoette hij zijn huidige kompaan Henri Pleiter, die net als 
Floris via zijn voetballende zoontje bij FC Zutphen terecht kwam. 
Ook Henri, 40 jaar oud en afkomstig uit Heerde, was in zijn  
jongere jaren een fanatieke keeper en speelde zijn wedstrijden  
in de jeugd van SEH. 

Sinds hun kennismaking bij de jeugd van FC Zutphen, klikte het 
goed tussen beide mannen ze besloten om samen keepertraining 
te geven bij FC Zutphen. Dit beviel goed en dus besloten zij  
om de opleiding keeperscoach 2 via de KNVB te gaan volgen. 
“Een gave en leerzame opleiding, waardoor wij nu de gehele  
jeugd tot een hoog niveau mogen trainen,” aldus Henri. Samen 
groeiden ze door bij de jeugd van FC Zutphen en namen ze  
o.a. de organisatie van de voetbalschool op zich. Bij deze  
voetbalschool kon iedere vrijdagavond op het Sportpark van  
FC Zutphen extra trainingen gevolgd worden door jeugdkeepers 
uit Zutphen en omstreken.                    
                          Vervolg z.o.z.
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Jeugdbeleidsplan voor de keepers
Even terug naar het recente verleden van SP. Eefde. Zoals gezegd ging er het één en ander vooraf aan de 
nieuwe keeperstrainers. “In de jaren voorafgaand aan het seizoen 2016-2017 zijn er weinig gerichte keeper-
trainingen gegeven omdat er geen gediplomeerde keepertrainers waren bij de club. Daarnaast was er ook 
geen doelgericht opleidingsplan,” aldus jeugdcoördinator Herman van Zeijts. Daarom werd besloten dat 
er naast een beleidsplan voor veldvoetballers ook een beleidsplan voor jeugdkeepers moest komen. Door 
het naleven van dit gespecialiseerde opleidingsplan, wil de club de kwaliteiten van de keepers verbeteren 
op technisch, tactisch, mentaal en fysiek gebied. Een grote rol bij het schrijven van het beleidsplan heeft oud 
eerste elftal keeper Bart Scholten gehad. In de zomer van 2017 schreef Bart het beleidsplan en daarnaast 
stelde hij nog een jaarplan op. De oud goalie nam zelf de keeperstrainingen voor zijn rekening tijdens het 
seizoen 2017-2018, maar helaas gaf hij aan het einde van dat seizoen te kennen dat hij met ingang van het 
seizoen 2018-2019 zou stoppen. “Gelukkig vonden wij in Henri en Floris de nieuwe gediplomeerde en 
enthousiaste keeperstrainers die wij zochten.”

Keeperschool 
Naast de keeperschool die trainingen aanbood op de vrijdagavond gaf met name Henri ook veel trainingen 
bij de keeperschool van Eijerkamp waar fanatieke jeugdkeepertjes uit de regio Zutphen iedere zondag 
konden rennen, vliegen en duiken. “Via deze weg leerden wij Erik Remmelink kennen en hij nam afgelopen 
seizoen contact met ons op met de vraag of wij interesse hadden om bij SP. Eefde de jeugdkeepers te gaan 
trainen,” aldus Floris. De trainers waren direct enthousiast vanwege hun ervaring bij de dorpsclub. Beide  
heren zijn al vaker te gast geweest in Eefde voor cursussen en trainingen. Ze beschrijven de sfeer als  
vriendelijk en gemoedelijk. “Voorzitter Marc Majoor is erg benaderbaar en stond zelfs met broodjes klaar bij 
één van de clinics die wij in Eefde hielden,” lacht Henri. Na een korte bedenktijd besloten de mannen  
de stap te zetten en aan de slag te gaan bij Eefde. 

Rol bij SP. Eefde   
Het afgelopen half jaar beviel de samenwerking tussen Eefde en de heren prima. Ze hebben daarom 
besloten om hun contract te verlengen. Henri en Floris gaan komend seizoen op donderdagavond tussen 
18.00 en 20.00 alle jeugdkeepers trainen. Henri: “De doelstellingen? Wij vinden dat de eigen ontwikkeling 
centraal staat. Ieder kind is uniek en wij willen dat ze plezier hebben en dat ze daardoor in hun eigen tempo 
kunnen groeien.” Floris reageert hierop: “Enthousiasme en plezier staan bij ons voorop, wij willen de passie 
voor het keepersvak graag doorgeven en wij merken dat de jeugdkeepers bij Eefde het erg leuk vinden!” 

Tot slot willen de heren nog een compliment maken richting de organisatie en keepers van SP. Eefde. “Wij 
zijn hier gewoon heel hartelijk ontvangen en worden fantastisch geholpen met de vragen die wij hebben. 
Het werkt gewoon heel fijn om korte lijnen te hebben en hierdoor snel dingen te kunnen regelen”. 
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Kampioenschap 
2018-2019  
SP. Eefde 1 
 
Tijdens de laatste wedstrijd voor de winterstop sloop het erin. Het geloof dat het er na elf jaar weer eens 
een kampioenschap behaald kon worden. De uitwedstrijd tegen koploper Eerbeekse Boys werd met 0-2  
gewonnen onder toeziend oog van de leden van de supportersvereniging die met een volle touringcar 
waren afgereisd naar Eerbeek. Die dag werd groots uitgepakt met spandoeken, vuurwerk en luid gezang.  
Die avond was het nog lang onrustig aan de Wolzak in Eefde. Wat zou deze mooie en onverwachte  
overwinning betekenen voor het mogelijke kampioenschap?

Laatste kampioenschap
In het seizoen 2007/2008 was het de laatste keer dat Sportclub Eefde zich kroonde tot kampioen van  
de vierde klasse. Onder leiding van trainer John van der Spek wisten de witzwarten in de een-na-laatste 
wedstrijd de titel te pakken. De wedstrijd tegen Klarenbeek werd met maar liefst 13-1 gewonnen. Het was 
een prachtig schouwspel op deze warme zomerdag in 2008 met doelpunten van grootse schoonheid.  
Bob Spiegelenberg wist vanaf de aftrap te scoren en de toen 20-jarige Mitch Elsman scoorde zeer fraai 
door vanaf randje zestien achter het standbeen, voor de jongere lezers ‘de rabonna’, de bal in de kruising te 
schieten. Uit de huidige selectie zijn er maar weinigen die zich deze wedstrijd kunnen heugen, maar gelukkig 
kunnen zij nu wel zeggen dat zij erbij waren in Harfsen op 11 mei 2019.

Fantastische tweede seizoenshelft
Wie in de winterstop een blik op het programma wierp kon concluderen dat dit seizoen opnieuw de 
kansen voor een kampioenschap toch echt aanwezig waren. Net als drie jaar geleden stonden de mannen 
van Jeroen van der Tol  er goed voor in de winterstop, helaas werd het kampioenschap destijds niet behaald 
en ook in de nacompetitie ging het mis. Zou het dit jaar wel lukken? Tijdens de bekende teambuildingsdag in 
januari werd de doelstelling dan ook aangescherpt. Promotie bleef de doelstelling, maar het kampioenschap 
werd hier aan toegevoegd. Door een aantal spelers werd terecht opgemerkt: “Dit jaar is een unieke kans!” 
En zo ging SP. Eefde vol vertrouwen de tweede seizoenshelft in. 
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Naar mate het seizoen vorderde, verspeelde directe concurrent Eerbeekse Boys het ene punt na het 
andere. Het gevoel dat het kampioenschap er dit seizoen echt in zat, werd hierdoor met de week sterker. 
Eefde had alles in eigen hand en moest in de staart van het seizoen nog twee streekderby’s afwerken tegen 
mede-titelkandidaat Harfsen en het in vorm rakende Almen. 

Drie wedstrijden voor het slot van het seizoen werd gewonnen van FC Winterswijk en wanneer Harfsen 
punten zou verspelen bij DVV waren de witzwarten direct kampioen. Toen het nieuws van de 1-0 achter-
stand van Harfsen het terras van de Wolzak bereikte, klonk een explosie van geluid. Een vervroegd  
kampioenschap lonkte, maar Harfsen wist de achterstand om te buigen naar een comfortabele 1-4  
overwinning. De feeststemming was er niet minder om. Hoewel Harfsen-uit altijd een pittige en moeilijke 
burenruzie is, bleef het nog lang druk in de kantine na de overwinning op Winterswijk. De aanstaande  
wedstrijd tegen Harfsen leverde levendige discussies op tussen de optimisten en de pessimisten.  
De pessimist zag een getergd Harfsen de kampioensdroom van een zenuwachtig Eefde aan diggelen  
schieten, maar de optimist (de grootste groep) zag een solide en sterk Eefde winnen van een  
geforceerd spelend Harfsen. Wie zal er gelijk krijgen?   

Kampioenscommissie 
De speciale ‘kampioenscommissie’ die een draaiboek rondom het eventuele kampioenschap samen- 
stelde, had ook rekening gehouden met een scenario dat Eefde vervoegd kampioen kon worden. 
Dit clubje bestond uit een afvaardiging van het bestuur, kantinebeheer en leden van de supportersverening. 
Het doel van de commissie was even simpel als ambitieus: “een zo groot mogelijk feest bouwen.” En dat 
onze vereniging dat kan, zou worden bevestigd. Voorafgaand aan de kampioenswedstrijd in Harfsen werd er 
ook al in de regio gesproken over het support wat de dorpsclub elke week krijgt. Filmpjes van de sfeeracties 
en de gezelligheid worden regelmatig op social media gedeeld en ook de lokale media besteedde aandacht; 
Eefde is hot!   

Ook de sfeeracties bij de kampioenswedstrijd in Harfsen waren niet misselijk. Spandoeken, vlaggen, T-shirts, 
vuurwerk, kampioenschalen van karton; alle facetten voor een fantastische middag waren aanwezig in 
Harfsen. De avond voorafgaand aan de derby was er al met verkeersverf op de straten aangekondigd wat 
het elftal van trainer Jeroen van der Tol en de supporters in de twaalfde man T-shirts een dag later kwamen 
doen; het kampioenschap pakken! 

Verslag wedstrijd
De wedstrijd startte net zo intens als de sfeer. Binnen 10 minuten stonden beide ploegen al op het  
scorebord en luttele minuten later maakte de Eefdenaren al hun tweede treffer van de dag. Zo zaten de 
wit-zwarten op met een 1-2 tussenstand op rozen, want een gelijkspel was al voldoende voor de titel.  
Na een spectaculair begin zakte het tempo in de wedstrijd en nam Harfsen langzaam het heft in handen. 
De 1-2 ruststand in het voordeel van Eefde was dan ook nauwelijks verdiend te noemen, maar daar maalde 
niemand om. 

Bij aanvang van de tweede helft zorgde de supportersvereniging voor een megavuurwerkshow, wat zelf  
leidde tot een bezoekje van oom agent. Dit vuurwerk en de aanwezigheid van het tweede elftal - dat 
inmiddels ook gearriveerd was op het sportpark - zorgde echter niet voor verbetering in het Eefde-spel. 
Een lange tijd had dit weinig tot geen consequenties, maar 5 minuten voor tijd maakte Harfsen dan toch 
de 2-2 en zo beleefde de Eefdese supporters nog een aantal zenuwslopende minuten. Met nog vers in het 
achterhoofd de laatste minuten van de halve finale Ajax–Tottenham Hotspur, brak bij mening toeschouwer 
paniek uit toen Harfsen ook nog de 3-2 leek te gaan maken. Gelukkig kwam Harfsen niet verder dan 2-2 en 
na het laatste fluitsignaal brak er een waar volksfeest los op sportpark ’t Schoolder! 
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Festiviteiten 
De kampioenscommissie kwam onmiddellijk in actie na het laatste fluitsignaal. De spelers kregen champagne 
en werden uitgebreid gefeliciteerd en geknuffeld. Voorzitter Marc Majoor en een afgevaardigde van de KNVB 
deelden medailles uit en gaven aanvoerder Terry Stok de kampioenschaal. Deze werd onder luid gejuich van 
spelers en supporters in ontvangst genomen. 

Na een kort feest in Harfsen trokken de spelers en supporters terug naar de Wolzak. Ondertussen  
verschenen er stickers op de bebouwde kom borden. Bij binnenkomst van het dorp werd duidelijk dat men 
een kampioensdorp binnenkwam. Het draaiboek van de kampioenscommissie liep ondertussen op volle 
toeren, zo was er een zanger aanwezig in de kantine, werden de eerste twee fusten bier gesponsord door  
de club, was er nog meer vuurwerk en natuurlijk de traditionele rondtocht door het dorp. Ditmaal in een 
echte open ‘Engelse bus’, omdat de klassieke platte kar wegens veiligheidsredenen verboden is. Het schijnt 
dat niet alle supporters en spelers de avond nog kunnen herinneren, maar één moment weet waarschijnlijk 
iedereen nog en dat is de speech van trainer Jeroen van der Tol. Het was voor hem extra bijzonder om de 
periode bij ‘zijn’ Eefde op deze manier met een kampioenschap af te sluiten. Zijn emotionele speech was dan 
ook memorabel en perfect uitgevoerd. De speech kan met recht een ‘Louis van Gaaltje’ genoemd worden.

Wie dacht dat het feest hiermee voorbij was zit helemaal mis. Een week later speelden de Eefdenaren hun 
laatste wedstrijd tegen Almen en ook deze wedstrijd werd gewonnen en ook na deze wedstrijd werd het 
kampioenschap uitgebreid gevierd. Zelfs de zondag was het nog niet gedaan, want die dag werd het  
kampioensfeest afgesloten bij Huize Scholten. Het schijnt dat de laatsten nog steeds niet naar huis zijn…. 

Op naar de 3e klasse
Het komende seizoen mag  SP. Eefde zich eindelijk weer melden in de 3e klasse. Onder leiding van de 
nieuwe trainer Martijn de Harder mogen de spelers zich gaan bewijzen tegen betere tegenstanders. Ook 
staan er mogelijk weer nieuwe derby’s op het programma waaronder een pikant affiche tegen FC Zutphen. 
De voormalige 1e-klasser is de afgelopen twee jaar gedegradeerd en speelt komend seizoen net als Eefde in 
de 3e klasse (Deja Vu; verschillende jaren geleden toen Eefde voor het eerst in zijn historie naar de 3e klasse 
promoveerde, was dit ook het geval). 

Daarnaast krijgt de selectie voor komend seizoen een kwaliteitsimpuls. Voormalig jeugdspelers Julian Wolf 
en Joost Alferink hebben namelijk besloten om terug te keren bij SP. Eefde. De jonge Eefdenaren geven 
hiermee direct een boost aan het zelfvertrouwen van de club. Niettemin zal er volgend jaar flink gestreden 
moeten worden en ook de support van de bekende twaalfde man zal weer nodig zijn. Kortom; het belooft 
een mooi en spannend seizoen te worden!  
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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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Verdiende titel  
voor Eefde JO15-2
Door een enerverende 4-2 zege op de slotdag van de competitie tegen Ratti, wist Eefde JO15-2 de titel in 
de 4e klasse 09 in de wacht te slepen. Leidster Maaike Calis tekende de rollercoaster aan emoties die haar 
op de dag van de kampioenswedstrijd in de greep hielden op. Natuurlijk willen wij die graag met u delen … 

Zaterdagmiddag 13:00, strak van de zenuwen ben ik er klaar voor. Vers gebakken pannenkoeken op verzoek 
van Job in de auto. Een grote schaal gesneden perssinaasappels op verzoek van Cas in de auto. Een hand-
doek en vuilniszak mee voor de autostoel. Hoezo zou je denken. Als je kampioen wordt, is het binnen de 
voetbalwereld blijkbaar de gewoonte dat de coach en trainer een bierdouche krijgen. Nou zijn mijn jongens 
gelukkig niet in die leeftijd maar een bidon water voldoet ook. Op de club een grote groep ouders die 
klaar staat om mee te rijden. Er zijn ook ineens veel broers en zussen die mee komen. Mijn team is gezond 
gespannen. 

Als we wegrijden neem ik nog de verkeerde route. De Sluis is natuurlijk nog dicht en de hele stoet achter 
mij moet ook draaien. Oh wat erg die zenuwen, haha. In de kleedkamer spreken we de jongens toe. Het 
is nog niet gespeeld en we moeten gelijk vol er tegenaan. Als we op het veld komen, zie ik dat er nog veel 
meer mensen naar Ratti zijn gekomen. Allemaal om mijn jongens te zien spelen. Wat word ik hier blij van.  
En wat verdienen ze dit. Alle wedstrijden nog ongeslagen. Top al dit publiek. 

Zoals al gezegd, we moeten vanaf de eerste seconden er vol tegen aan. En binnen 10 minuten is het zover, 
het eerste doelpunt en wel gescoord door Lucas. Fieuw, de kop is er af. Even een diepe zucht. Heerlijk, 
we staan met 0-1 voor. En nu door, vol gas er overheen. En dat lukt, na 3 minuten scoort Lucas weer en is 
het 0-2. He he, dat is fijn. Nog steeds natuurlijk niet klaar maar het geeft wat meer lucht. Maar dan gebeurt 
wat ik steeds vreesde. De jongens laten hun spel verzwakken en gaan in het type voetballen mee van de 
tegenpartij. Er wordt paniekvoetbal toegepast, ballen komen niet fatsoenlijk aan, we worden slordig en na 10 
minuten staat het opeens 1-2 en 3 minuten later staat het 2-2. Wat gebeurt hier?!?!? Met enorm gemopper 
vertrekken we naar de kleedkamer. De jongens zijn stil en bijna niemand pakt een sinaasappelpartje. Ze zijn 
boos. En terecht. Het slaat namelijk nergens op wat we nu aan het doen zijn. De jongens ontvangen een 
flinke preek van Xaran. Hij ziet nu een ander team spelen dan het team hij elke keer getraind heeft. Ze laten 
zich meetrekken naar het niveau van de tegenpartij. Nergens voor nodig.                          Vervolg z.o.z.
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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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En die preek heeft geholpen. Na ongeveer 10 minuten spelen knalt Boet hem er eindelijk in. En 10 minuten 
later lukt het IJsbrand om de keeper te passeren. We staan nu weer op winst. Dat is ook het tijdstip dat 
Houx gebeld wordt om de shirts dan toch te laten drukken. Het wordt nog een paar keer heel spannend 
omdat Ratti dicht bij ons doel komt. Maar Dylan weet de tweede helft de score van Ratti op de 0 te  
houden. En dan klinkt het eindsignaal. WE HEBBEN GEWONNEN, WE ZIJN KAMPIOEN!!!

We bedanken de scheids en de lijnrechters en nemen het applaus van al het publiek in ontvangst. 
En uiteraard komt dan toch echt de douche. Xaran zet het hem nog op een lopen en ik denk alleen maar; 
Kom maar op! En ja, Pepijn geeft me de volle laag, een compleet gevulde bidon in mijn nek. Haha, heerlijk 
dit. Wat ben ik trots op mijn jongens. Aangekomen bij de club blijkt daar ook het e.e.a. te zijn geregeld. De 
volledige supportersvereniging staat voor de ingang van het clubhuis en ze hebben een erehaag gemaakt 
waar de jongens, Xaran en ik door heen mogen lopen. En ze roepen allemaal keihard “Kampioenen”.  
Een link naar het filmpje vind je op de Facebook pagina van onze club. Wat een geweldig ontvangst! Krijg er 
kippenvel van. Daarna is er in het clubhuis voor iedereen patat en drinken. Gerard heeft het allemaal goed 
onder controle. En als iedereen vanaf het terras binnen gehaald is, houdt Herman nog een mooie speech 
voor het team. Er wordt regelmatig geklapt door de hele kantine. De jongens zijn toch wel onder de indruk. 
Maar ja, dit is waar ze het hele seizoen keihard voor gewerkt hebben.

Nadat Xaran en ik de jongens ook nog de hemel in geprezen hebben gaan we naar het veld en daar krijgen 
alle jongens een kampioenshirt en een medaille uitgereikt. Elke speler krijgt van mij een mooie tip voor 
komend seizoen en een prachtige top van afgelopen seizoen als compliment. Ze vinden het super al die 
aandacht. Aan het gelach bij sommige tips is te merken dat ze dingen herkennen die ik benoem. En dan nog 
een foto met het immens grote zwarte spandoek met Kampioenen erop en nog een teamfoto in het goal. 
We drinken nog wat en krijgen ook nog appeltaart met slagroom. Wat een feest. Maar dan is het echt klaar. 
Gelukkig hebben verschillende ouders met smartphones foto’s gemaakt en had Fred een serieuze camera 
mee. Dus gelukkig hebben we de foto’s nog.

Met hartelijke voetbalgroeten,
Maaike
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Eindstand Eefde 1 zat. 4e klasse E
1 SP Eefde 1   18-42 (51-16) 
2 Harfsen 1   18-37 (49-17) 
3 Eerbeekse Boys 1   18-35 (43-22) 
4 DVOV 1   18-34 (57-25) 
5 De Paasberg 1  18-26 (32-33) 
6 Almen 1    18-26 (34-43) 
7 FC RDC 1   18-23 (37-37) 
8 DVV 1   18-19 (35-41) 
9 FC Winterswijk 1  18-10 (25-64) 
10 Helios 1   18-4 (12-77) 

Eindstand Eefde 2 zat. 3e klasse F
1 Eerbeekse Boys 2  17-39 (48-30) 
2 csv Apeldoorn 3   18-38 (48-32)
3 AZSV 5   18-34 (47-32) 
4 SP Teuge 2  18-31 (51-19) 
5 Columbia 2   18-25 (37-41) 
6 Klein Dochteren 2  18-22 (33-40) 
7 SP Eefde 2   18-19 (33-46) 
8 VIOS V. 2   18-17 (31-48) 
9 AGOVV 2   18-16 (27-41) 
10 Koninklijke UD 2   17-4 (21-47) 

Eindstand Eefde 3 zat. 6e klasse 08
1 Gorssel 2   20-53 (106-24) 
2 Warnsveldse Boys 3  20-52 (90-32) 
3 Gorssel 3   20-41 (80-40) 
4 FC Zutphen 4   20-38 (83-46)
5 Almen 3    20-38 (70-43) 
6 AZC 3    20-30 (69-50) 
7 FC Zutphen 5  19-28 (68-50) 
8 SP Eefde 3   20-13 (49-100) 
9 SSA Ratti - Socii 2  19-12 (28-107) 
10 Oeken 4   20-10 (33-97) 
11 Harfsen 3   20-4 (31-118) 

Eindstand Eefde 35+ 
1e klasse 63 Voorjaar
1 FC Zutphen 35+1   16-32 (35-12) 
2 SV Basteom 35+1   16-27 (37-18) 
3 Warnsveldse Boys 35+1  16-20 (22-25) 
4 De Hoven 35+1   16-17 (22-40) 
5 SP Eefde 35+1   16-14 (13-34) 

Eindstand Eefde jo. 19-1 
zat. 2e klasse 11 voorjaar
1 Albatross JO19-1   9-25 (39-21) 
2 SV CCW ‘16 JO19-1   9-21 (33-15) 
3 SP Teuge JO19-1   9-18 (41-20) 
4 Voorst JO19-1   9-16 (32-20) 
5 Activia JO19-1  9-16 (20-21) 
6 KCVO JO19-1   9-13 (24-26) 
7 Eefde SP JO19-1G  9-12 (22-35) 
8 SC Klarenbeek JO19-1  9-7 (17-27) 
9 WSV JO19-4  9-4 (17-35) 
10 Robur et Velocitas JO19-2  9-0 (10-35) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 3e klasse 09
2e met 24 punten uit 10 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 17-1 
zat. 4e klasse 17 voorjaar
1 Epse JO17-1G  10-28 (57-10) 
2 Eefde SP JO17-1G  10-25 (53-16) 
3 Helios JO17-2   10-21 (31-18) 
4 Sc. Overwetering JO17-2  10-19 (23-23) 
5 Colmschate ‘33 JO17-3  10-18 (37-25) 
6 Diepenveen JO17-2  10-15 (36-22) 
7 Schalkhaar JO17-7   10-12 (36-34) 
8 Sportclub Deventer JO17-3  10-9 (20-34) 
9 Heeten JO17-2G  10-9 (15-55) 
10 WSV JO17-7  10-4 (12-52) 
11 FC RDC JO17-2  10-3 (22-53) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 3e klasse 09
10e met 7 punten uit 10 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 15-1 
zat. 2e klasse 14 voorjaar
1 Koninklijke UD JO15-1G  10-27 (44-4) 
2 Sallandia JO15-1G  10-18 (28-15) 
3 Activia JO15-1G  ND NBA 10-17 (24-19) 
4 ABS JO15-1  10-15 (20-20) 
5 Sportclub Deventer JO15-2  10-14 (17-16) 
6 Wijhe ‘92 JO15-2G   10-13 (19-19) 
7 Heeten JO15-1G   10-13 (20-23) 
8 Gorssel JO15-1   10-12 (24-29) 
9 Eefde SP JO15-1G  10-10 (18-34)
10 Terwolde JO15-1   10-9 (16-32) 
11 Rohda Raalte JO15-2G  10-6 (12-31) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 2e klasse 11
10e met 9 punten uit 11 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 15-2 
zat. 4e klasse 09 voorjaar
1 SP Eefde JO15-2   10-26 (37-10) 
2 Zelos JO15-4  10-23 (40-17) 
3 Schalkhaar JO15-5  10-20 (41-22) 
4 Warnsveldse Boys JO15-2 10-19 (30-13) 
5 Oeken/Brummen JO15-2G  10-18 (41-29) 
6 SP Lochem JO15-3  10-13 (24-27) 
7 v.v. Dieren JO15-3   10-12 (29-30) 
8 FC Zutphen JO15-5  10-11 (21-26) 
9 Ruurlo JO15-3G   10-8 (19-24) 
10 Ratti JO15-1G  10-6 (23-42) 
11 Pax JO15-2  10-0 (5-70) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 4e klasse 10
4e met  19 punten uit 9 wedstrijden
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Eindstand Eefde jo. 13-1 
zat. 2e klasse 214 voorjaar
1 Activia JO13-1G   10-28 (32-5) 
2 FC RDC JO13-1  10-25 (25-10) 
3 Gorssel JO13-1  10-22 (28-11) 
4 SV Basteom JO13-1G  10-20 (38-10) 
5 SV Twello JO13-1  10-17 (37-18) 
6 Schalkhaar JO13-3  10-13 (18-20) 
7 Wijhe ‘92 JO13-2G  10-12 (23-37) 
8 Eefde SP JO13-1G 10-7 (17-36) 
9 Go Ahead Deventer JO13-1 10-7 (10-33) 
10 SP Lochem JO13-2   10-6 (12-34) 
11 Oeken/Brummen JO13-2G 10-3 (14-40) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 2e klasse 11
6e met 13 punten uit 10 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 13-2 zat. 4e klasse 14
1 Gorssel JO13-2   10-27 (35-13) 
2 Vorden JO13-2G   10-24 (41-10) 
3 Almen JO13-1G  10-21 (39-17) 
4 Schalkhaar JO13-5  10-21 (34-17) 
5 Orderbos JO13-1G  10-18 (49-24) 
6 Helios JO13-2  10-16 (40-13) 
7 ABS JO13-3G  10-11 (20-35) 
8 Koninklijke UD JO13-2G 10-10 (17-24) 
9 Eefde SP JO13-2G  10-9 (24-42) 
10 Socii JO13-1G  10-4 (14-45) 
11 SV Basteom JO13-2G  10-1 (7-80) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 4e klasse 08
5e met 17 punten uit 10 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 13-3 zat. 5e klasse 10
1 AZC JO13-2G  11-33 (85-16) 
2 Eerbeekse Boys JO13-3 10-27 (50-14) 
3 De Hoven JO13-1  11-24 (59-24) 
4 FC Zutphen JO13-3G  11-24 (42-28) 
5 Oeken/Brummen JO13-4 10-21 (40-14) 
6 Schalkhaar JO13-7  11-18 (33-28) 
7 FC Zutphen JO13-4G  11-14 (21-18) 
8 v.v. Dieren JO13-3G  11-11 (37-63) 
9 Vorden JO13-3   11-7 (22-35) 
10 HC ‘03 JO13-2G  11-7 (19-41) 
11 Warnsveldse Boys JO13-2 11-5 (21-47) 
12 SP Eefde JO13-3G 11-0 (7-108) 

Eindstand Eefde jo. 12-1 zat. 3e klasse 12
1 v.v. Dieren JO12-1   9-24 (47-11) 
2 SC Doesburg JO12-2  9-22 (61-16) 
3 SV Basteom JO12-1   9-19 (63-19) 
4 Warnsveldse Boys JO12-2 9-19 (38-29) 
5 SC EDS JO12-1  8-16 (29-12) 
6 DCS JO12-3  9-10 (39-27) 
7 SP Lochem JO12-3  9-10 (40-48) 
8 DZC’68 JO12-7G  8-4 (26-54) 
9 AZC JO12-2  9-4 (21-63) 
10 Eefde SP JO12-1G 9-0 (3-88) 

Eindstand Eefde jo. 11-1 zat. 3e klasse 08
1 Oeken/Brummen JO11-3 9-22 (50-16) 
2 SP Lochem JO11-3  9-22 (65-33) 
3 DEO JO11-1G  9-22 (46-19) 
4 SP Eefde JO11-1  9-15 (47-42) 
5 HC ‘03 JO11-1   9-12 (35-37) 
6 FC Zutphen JO11-2   9-10 (38-44) 
7 Witkampers JO11-2G  9-10 (30-37) 
8 Keijenburgse Boys JO11-1 9-10 (26-41) 
9 Be Quick Z. JO11-2G  9-7 (27-50) 
10 Vorden JO11-3G   9-1 (15-60) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 3e klasse 17
4e met 21 punten uit 10 wedstrijden

Eindstand Eefde jo. 11-2 zat. 5e klasse 15
1 Eerbeekse Boys JO11-3 11-30 (97-26) 
2 Be Quick Z. JO11-3G  11-27 (54-25) 
3 Vorden JO11-2  11-26 (90-24) 
4 AZC JO11-3G  11-23 (72-35) 
5 Gorssel JO11-3G   11-19 (50-53) 
6 Oeken/Brummen JO11-5  11-16 (52-49) 
7 Ratti JO11-1G  11-15 (41-43) 
8 v.v. Dieren JO11-3G   11-14 (39-40) 
9 Eefde SP JO11-2G  11-10 (36-70) 
10 Voorst JO11-1G   11-7 (15-63) 
11 Pax JO11-3  11-3 (19-96) 
12 Socii JO11-1G   11-2 (19-60) 
Eefde werd in de najaarscompetitie 5e klasse 11
9e met 10 punten uit 11 wedstrijden

Eindstand Eefde Vrouwen zat. Poule 4
1 Activia VR2  11-20 (18-9) 
2 Almen VR1  11-16 (15-11) 
3 SP Eefde/AZC VR 1 9-14 (9-13) 
4 SV Twello VR1  11-8 (9-18) 
Eefde werd in de najaarscompetitie Poule 01
2e met 24 punten uit 12 wedstrijden

Eindstand Eefde Vrouwen 30+ 
zat. 1e klasse 03
1 FC RDC VR30+1   12-26 (34-5) 
2 Gorssel VR30+1   12-24 (19-10) 
3 Blauw Wit ‘66 VR30+1 12-17 (16-13) 
4 SP Eefde VR30+1  12-1 (3-44) 
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10e Internationaal  
Jeugdtoernooi SP. Eefde
       
Het was alweer voor de 10e keer dat wij als SP. Eefde het internationaal jeugdtoernooi organiseerden.
De voorbereidingen hiervoor zijn al gestart afgelopen november, bij het organiseren van zo’n groot 
toernooi komt toch altijd behoorlijk wat bij kijken. Het begint met het uitnodigen van verenigingen, huren 
van tenten, sponsoren benaderen, enorme hoeveelheid vrijwilligers benaderen, gastouders vinden voor de 
kinderen JO-11 van Overloon, wedstrijdschema’s maken, avond eten en ontbijt voor zo’n 450 personen 
regelen en wat er verder allemaal bij komt kijken. Gelukkig organiseren wij dit met een groep van zeven 
personen die uitstekend op elkaar ingespeeld zijn en bovendien een goed draaiboek heeft.
 

Echter op woensdagmorgen 5 juni werd zichtbaar wat de storm van de dinsdagavond voor een ravage 
op onze sportvelden had gebracht. Op woensdag en donderdag is een groep vrijwilligers heel druk bezig 
geweest om het gehele sportcomplex vrij te maken van omgewaaide bomen, afgebroken takken en heel 
veel blad. Zonder deze vrijwilligers had het toernooi geen doorgang kunnen vinden. Onze dank als  
organisatie is dan ook zeer groot naar hen.
 

Na al deze ellende kon er begonnen worden met het opbouwen van 24 legertenten waar in totaal  
zo’n 400 kinderen en leiders in konden slapen. Vorig jaar hebben we de selectie benaderd om op hun  
trainingsavond te komen helpen met opbouwen, dit ging geweldig goed zodat dit voor herhaling vatbaar 
was, en zo geschiedde. Vele handen maken licht werk en binnen 2 ½  uur waren alle tenten opgezet.
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Op vrijdag treffen we de laatste voorbereidingen en dan kan op zaterdagmorgen om 7.00 uur de kantine 
geopend worden. Rond 8.15 uur verschijnen de eerste teams bij het tentenkamp onder het geroffel van 
de trommelaars Djembe Agogo. Om 10.00 uur liepen de teams onder begeleiding van Concordia naar het 
1e veld waar het Duitse, Engelse en Nederlandse volkslied werden gespeeld. Het Brabantse volkslied van 
Guus Meeuwis werd door Geert vanaf de VIP bus live gezongen gevolgd door het nummer “You never walk 
alone” 
 

Om 10.45 was het voor de kinderen dan zover, er kon worden afgetrapt voor de eerste wedstrijden. 
Er werd op drie velden gespeeld en tussen de wedstrijden van de teams door moesten ze ook nog drie 
spelletjes doen; dartbord schieten, winkelwagen schieten en gat schieten.     
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Na de voetbalshow begon al snel de feestavond onder leiding van de Festival showband. Als eerste op deze 
avond werd de organisatie verrast met een bedankje van hun partners in de vorm van een presentatie waar 
zij ook een zelfgemaakt lied voor hadden ingestudeerd. Na dit optreden kwam Overloon ook nog met een 
verrassing voor de organisatie. Een klein deel van de avond zoals de organisatie heeft gehad tijdens het 100 
jarig bestaan van Overloon werd nagespeeld. Hier waren wij als organisatie voor uitgenodigd. Verder was 
aan de  leiders al per brief gevraagd om een optreden te verzorgen op deze avond. Dit was een ontzet-
tend leuk onderdeel van de avond. Om ongeveer twee uur was de kantine leeg en kon er met opruimen 
begonnen worden.
       
‘s Morgens om 6.00 uur waren de eerste vrijwilligers al weer in de kantine om het ontbijt voor zo’n 400 
personen voor te bereiden. Na het ontbijt begonnen om 8.45 uur de eerste wedstrijden weer tot 15.45 
uur. Na het laatste fluitsignaal werden snel de podiumdelen neergezet voor de prijsuitreikingen. Tijdens deze 
prijsuitreiking kreeg de organisatie nog een mooi cadeau van Overloon, zie foto.

 
Na de prijsuitreiking keerden alle teams weer huiswaarts om weer te moeten wachten tot 30 en 31 mei 
2020 tot de 11e editie van dit geweldige toernooi. Wij als organisatie vonden het weer een zeer geslaagd 
toernooi, een toernooi dat wij niet kunnen organiseren zonder de deelnemende teams, onze sponsoren 
en natuurlijk de vele vrijwilligers. Alle foto’s en uitslagen zijn op de website van het internationale toernooi 
terug te vinden https://www.sp-eefde.nl/jeugdtoernooi/fotos 

Heel veel dank hiervoor allen.
De toernooicommissie

’s Avonds was er als verrassing voor de  
kinderen een voetbal clinic, voetbal jongleur 
Nigel Voets gaf een show weg waar hij tot en 
met vijf ballen omhoog hield. Na afloop van 
zijn show mochten de kinderen zelf proberen 
om te jongleren met twee kleine ballen.

opmaak0719.indd   18 04-07-19   08:50



Eefdese Zoë Brouwer jaagt 
droom na bij PEC Zwolle
Na 90 minuten hartstochtelijk aanmoedigen knikt Zoë tevreden als de Leeuwinnen zich met drie gewonnen 
groepsduels plaatsen voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal. Over de vraag of Zoë Brouwer 
op dat podium ook zou willen acteren, hoeft de speelster van Eefde -19 niet na te denken. “Dat zou gaaf 
zijn!” Met haar overgang naar het Beloften team van PEC Zwolle zet Zoë deze zomer sowieso een  
belangrijke stap in de goede richting!

De hoofdmacht van Ajax, dat is eigenlijk al Zoë’s doel sinds ze als 5-jarig meisje de kicksen onderbond en 
zich zonder veel moeite in de jeugd staande houdt tussen haar mannelijke leeftijdgenootjes. “Daar werd ik 
alleen maar beter van,” zegt de blonde tiener. “Fysiek ben ik er sterk geworden en vooral de afgelopen jaren 
leerde ik van onze trainster Ilonka slimme trucjes hoe duels te ontlopen en in gedachten een stap verder 
te zijn dan de tegenstander.” Als speelster van Eefde -19 mocht ze als 16-jarige afgelopen seizoen in de 2e 
klasse acteren … jonkie en meisje dus tussen de stoere knapen; Zoë genoot ervan. “We hebben een heel 
leuk team en zijn voetballend enorm gegroeid. Ik denk dat ik mede daardoor nu ook deze kans krijg.” 

Van het voetballen tussen de jongen maakt Zoë nu automatisch de definitieve stap naar het vrouwenvoet-
bal. “Dat ik alleen nog maar tegen vrouwenvoetbal is eigenlijk nieuw voor mij en dat is wel wennen. Ik kreeg 
in de selectiewedstrijden best veel overtredingen tegen vanwege mijn fysieke spel. Maar gelukkig zag de staf 
dat ik goed spelinzicht heb en makkelijk het spel verleg; daarom krijg een kans bij de beloften van  
PEC Zwolle! Er zitten natuurlijk ook al wat oudere meiden tussen, maar 
ik heb superveel zin in het nieuwe seizoen!”

Zoë wandelt daarmee in de voetsporen van o.a. Julian Wolf en Orhan 
Dzepar, die Eefde verruilden voor Betaald Voetbal Organisaties. Voor 
de ranke Eefdese een stap waar ze erg naar uitkijkt. “Ik heb net mijn 
MAVO afgerond en ga in Zwolle ook Sport en Bewegen studeren op 
Landstede.” Daarbij maakt Zoë gebruik van de Topsportregeling waarbij 
opleiding en voetbaltraining prima op elkaar worden afgestemd. “Dat 
wordt dus elke dag trainen en in de weekenden wedstrijden spelen 
tegen andere Beloften teams. Nu brengt opa me nog heen en weer, 
maar na de schoolvakantie ga ik met OV.” 

Met broertje Mick in de Graafschap-opleiding, hebben ‘de Brouwertjes’ 
sowieso niet te klagen over voetbaltalent. Waartoe Zoë’s avontuur  
gaat leiden, weet ze nog niet. “We zitten ook bij Ajax in de competitie, 
dus ik speel sowieso op De Toekomst,” grapt ze. Om  
daarna serieus te zeggen dat het Oranje haar best mooi zou staan  
en dat ze echt al haar hele leven droomt van voetballen bij Ajax. 
“Natuurlijk is dat een lange weg, maar voetbal is mijn leven en ik zou 
heel graag echt door willen breken. Daarvoor ga ik ontzettend mijn 
best doen!”

Zoë sprak met Het Wolzaknieuws af dat ze ons de komende jaren op 
de hoogte houdt van haar vorderingen – natuurlijk zullen we u daar 
over berichten wanneer daar reden toe is.
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