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Van de redactie

WIE???
Allereerst sorry voor deze verlate uitgave.
Allerlei oorzaken hebben er toe geleid
dat er nu pas weer een WZN uitkomt.
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Helaas heeft Tim Kamphorst besloten uit de
redactie van het Wolzaknieuws te stappen.
Hierbij willen we Tim bedanken voor zijn
gedane werk en inzet de afgelopen jaren.
Daarbij heeft Ton Scholten aangegeven als
coördinator te willen stoppen ingaande
het komende seizoen.
Wie oh wie vindt het leuk toe te treden
tot de redactie van het Wolzaknieuws?
Of als coördinator?
Ton Scholten geeft graag informatie
over wat de werkzaamheden inhouden.
Hij is bereikbaar onder nummer:
06-57992837

Jeroen van der Tol
naar Sportclub Eefde

Bijschrift foto: vlnr Jeroen van der Tol, Marc Majoor (voorzitter), Jeroen Pelskamp (penningmeester)
en Peter Kraak (secretaris).
Spc Eefde was voor het seizoen 2017-2018 op zoek naar een jonge gedreven trainer met ambitie.
Daarbij iemand die past bij een club als sportclub Eefde. Het bestuur is blij met de aanstelling van Jeroen
van der Tol. Jeroen is geen onbekende voor sportclub Eefde. Jeroen heeft jaren in de selectie van de club
gespeeld en heeft ook al het tweede team van de sportclub onder zijn hoede gehad.
Na sportclub Eefde is hij werkzaam geweest als assistent-trainer bij de zaterdagtak van FC Zutphen en
is momenteel bezig aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer bij de Sportclub Brummen.
Jeroen heeft voor de komende twee seizoenen getekend. In een van de komende WZN laten we Jeroen
uitgebreid aan het woord.

TUINTECHNIEK EEFDE
ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
EN GROENVOORZIENINGEN

De inspiratiebron voor tuinbezitters!

■ Tuinadvies
■ Tuinontwerp
■ Tuinaanleg
■ Tuinrenovatie
■ Tuinonderhoud
Tuintechniek Eefde
Scheggertdijk 4
7218 NA Almen
Telefoon: 0575 - 432321
E-mail: info@tuintechniekeefde.nl
Website: www.tuintechniekeefde.nl
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Even voorstellen:
Ik ben Wendy Helmsing, 25 jaar en ik woon in Eefde.
Ik ben speelster bij de dames Eefde/Azc.
Toen tot nu:
Het is nu zo’n negen en half jaar dus bijna 10 jaar geleden dat ik gestart ben met voetbal. Dit heb ik altijd
bij Sportclub Eefde gedaan, en het team waar ik in ben begonnen was ook bij de dames. Ik heb eerst
jaren gebadmintond, maar voetbal sprak mij altijd al aan. Toen heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om
toch voor voetbal te kiezen. En ben nog steeds blij met deze keuze!
Ik sta in de verdediging op de positie als voorstopper, ik heb trouwens ook mijn hele “voetbalcarriere” op
deze plek gespeeld. De taken die ik moet uitvoeren zijn het uitschakelen van de aanvallers.
Wat uiteraard altijd netjes gebeurd!:)
Ons dames team en uitjes:
Het spelletje zelf is natuurlijk erg leuk, maar ook het samenspel met het team. En natuurlijk de gezelligheid, we hebben wel is team uitjes, bijvoorbeeld naar Dieka in Markelo of het megapiratenfestijn, waar
het vaak net iets ‘te’ gezellig is en er wel is dingen gebeuren, die we beter maar binnen het team kunnen
houden, maar waar we lachend op terug kunnen kijken! Ook zijn we regelmatig met het dames team
op (club) feestjes te vinden.
Soms plannen wij wel eens een avondje uit naar de stad. Dan discussiëren
we eerst een aantal dagen in de groepsapp hoe, wie, wat, waar en waarom,
want elk detail moet besproken worden, soms leid dit nog wel is tot irritaties
aangezien we in het veld nog al ‘stil’ zijn maar zodra het gaat om drankjes en
leuke avonden, iedereen het grootste woord heeft!
Buiten dat ik aanvoerder ben van ons dames team, doe ik ook
nog wat vrijwillige dingen:
Ik maak af en toe een poster voor bijvoorbeeld de tirolermiddag of kleintje
carnaval, en als het een keer nodig is draai ik bar-diensten bij sommige feestjes
die plaatsvinden in de kantine.
Ook maak ik elk jaar een rij, was en corvee lijst hierbij krijg ik elk jaar weer
hulp van Michelle! Rianne vult het wedstrijd formulier altijd in wat ook weer
tijd scheelt. Op woensdag avond zorg ik ervoor dat de kantine beschikbaar
is voor het team en gelukkig helpt Maud mij hier altijd mee! Wanneer onze
trainster Ilonka bijvoorbeeld een keer niet in de gelegenheid is om trainen te
geven neem ik dit over, maar uiteindelijk nemen wij dit als team gezamenlijk
over! Vorig seizoen hebben we ook een aantal vergaderingen bijgewoond
met Ilonka, ton en de knvb.
De samenstelling van ons team qua leeftijd is er verschillend, maar dat maakt
het juist leuk we hebben van alles wat!
Soms zijn er tijdens de wedstrijden wel is wat irritaties naar elkaar, maar het
fanatisme in ons team is erg aanwezig. Dit maakt het ook dat we met elkaar
strijden naar een top prestatie!

Samenwerking SP-Eefde/AZC:
Vorig jaar hadden wij als dames team van Eefde het geluk dat
wij een samenwerkingsverband aankonden gaan met de dames
van Azc. Wanneer wij op de zaterdag te weinig eigen speelsters
hadden konden wij Azc inschakelen om ons bij te staan. Voor Azc
gold precies hetzelfde alleen dan in de zondag competitie.
Dit seizoen waren zowel Eefde als Azc niet in de mogelijkheid
om een eigen team samen te stellen. Gelukkig na een aantal
lange gesprekken zijn we uiteindelijk beland in de competitie van
Eefde, waar ik de dames van Azc erg dankbaar voor ben. En ik
denk dat meerdere dames van Eefde ze daar dankbaar voor zijn.
Hoe dit komend seizoen er uit zal gaan zien is nog niet duidelijk hierover moeten wij als Eefde en Azc eerst nog in gesprek.
Maar hopelijk blijft er een samenwerking ontstaan waar we beide
wat aan hebben!

Mededelingen vanuit de Algemene
ledenvergadering van 10 oktober 2016
•

De kascommissie heeft de vergadering verzocht het bestuur décharge te verlenen voor het
gevoerde financiële beleid over de exploitatie over de periode juli 2015 tot en met juni 2016.
Unaniem is de vergadering hiermee akkoord gegaan.

•

Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar de heren Marc Majoor en Jeroen Snijders Blok.
Voorgedragen is mevrouw Ester Engberts voor de vacante functie van
voorzitter jeugdafdeling. Alle leden gaan unaniem akkoord met zowel
de herbenoeming van beide heren en de benoeming van mevr. Engberts.
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer Ton Scholten.
De functie van bestuurslid Technische Zaken is daarmee vacant.

•

Het financiële jaar 2015 / 2016 is met een negatief exploitatieresultaat afgesloten
(na aftrek van een eenmalige opleidingsvergoeding door Go Ahead Eagles).
Om de exploitatie dekkend te houden heeft het bestuur het voorstel gedaan om de
contributie en kledingkosten iets te verhogen. Het betreft een verhoging van
€ 6,= per jaar contributie en € 6,= per jaar voor kledingkosten.
Dit betekent voor spelende leden een verhoging van € 1,- per maand
en voor niet spelende leden een verhoging van € 0,50 per maand.
De verhoging wordt per 1 januari 2017 ingevoerd.
Door de jeugdcommissie wordt op korte termijn gekeken naar het kledingfonds
en de werking daarvan in de praktijk; zij komen hier z.s.m. op terug.
Alle leden gaan unaniem akkoord met de voorgestelde verhoging.

Uw Suzuki-dealer in
de omgeving Zutphen

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

Sinds 1988 zijn wij aangesteld als de officiële Suzukidealer 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

• 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

STICHTING LEERGELD LAAT
ALLE KINDEREN MEEDOEN
Helaas is het in steeds meer gezinnen niet haalbaar om de kinderen te laten meedoen aan een
vereniging, sportclub of muziekles. Ook de (extra) kosten die de school met zich meebrengt voor
bijvoorbeeld schoolbenodigdheden, kamp of excursie zijn voor een groeiend aantal gezinnen niet meer
op te brengen. Een beroep op de bijzondere bijstand of een andere voorziening is bovendien soms niet
mogelijk.
Door lidmaatschap van een vereniging of sportclub of deelname aan muziekles, krijgen kinderen meer
kans om sociale contacten (buiten school) te maken, om te leren winnen en verliezen en om teamgeest
en andere belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.
Zo wil Leergeld Lochem een bijdrage leveren aan het voorkomen van buitensluiting van kinderen uit
gezinnen met beperkte financiële middelen.
WELKE KINDEREN KUNNEN HULP KRIJGEN?
De Stichting Leergeld Lochem is er voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar:
•
waarvan de ouders een inkomen hebben dat niet hoger is dan 120% van het bijstandsniveau;
•
die woonachtig zijn in de gemeente Lochem;
•
die mee willen doen aan schoolse of buitenschoolse activiteiten (b.v. voetbal)
en hieraan door onvoldoende financiële middelen niet kunnen deelnemen.
WAAR KUN JE JE AANMELDEN?
•
VIA DE MAIL BIJ: LEERGELDLOCHEM@GMAIL.COM
•
BIJ AMBASSADEUR STICHTING LEERGELD LOCHEM: HERMAN VAN ZEIJTS
ADRES: SCHURINKLAAN 47 7211 DE EEFDE,
TELEFOON:0575-540800
EMAIL: HHZEIJTS@CHELLO.NL
Zodra u zich heeft aangemeld, wordt door één van de intermediairs een afspraak gemaakt voor een
huisbezoek.Tijdens dit bezoek wordt de hulpvraag besproken. Daarnaast wordt er ook gekeken of u van
de diverse voorzieningen die de gemeente of landelijke overheid biedt, gebruik maakt of gebruik kunt
maken. Het verslag van het besprokene wordt aan het aanvraagformulier toegevoegd en vervolgens aan
het bestuur van de Stichting Leergeld ter beoordeling aangeboden. Het bestuur bepaalt of de kinderen
voor hulp in aanmerking komen.

Een frisse blik
Ester Engberts
Sinds kort heeft sportclub Eefde een nieuwe jeugdvoorzitter. Als opvolger van Marc Majoor, die de laatste
jaren naast het voorzitterschap ook jeugdvoorzitter was, gaat ze leiding geven aan de jeugdcommissie.
Hierover later meer. Daarbij neemt ze als voorzitter van de jeugdafdeling ook plaats in het hoofdbestuur.
Voor zover bij de redactie bekend is Ester de eerste vrouwelijke jeugdvoorzitter bij sportclub Eefde.
Allereerst gaan we kennismaken met Ester om vervolgens met haar over haar ideeën en plannen te
praten. Een frisse blik!
Ester, vertel eens iets over jezelf
“Nou, ik ben Ester Engberts, partner van Roy en moeder van Veronique en Chris. Veronique keepte
tot voor kort en Chris speelt in de junioren (C1) van sportclub Eefde. Een tijdje geleden werd ik door
Jeroen Snijders Blok en Marc Majoor gevraagd hoe ik erover dacht om voorzitter van de jeugdcommissie
te worden. Na een aantal gesprekken werd ik steeds enthousiaster. Natuurlijk vind ik ook dat er zaken
binnen een club niet gaan zoals ik dat zou willen, dus als je daar wat aan wilt doen, kun je op deze manier
daar je steentje aan bijdragen”.
En ben je er al achter wat je taken zijn?
“In grote lijnen is de hoofdtaak van de voorzitter om leiding te geven aan de jeugdcommissie en deze te
vertegenwoordigen in het hoofdbestuur. Een wezenlijk onderdeel daarvan is het motiveren, enthousiasmeren van de mensen betrokken bij de jeugdafdeling en te controleren op de uitvoering van gemaakte
afspraken. Daaronder valt natuurlijk ook het beleidsplan/jeugdplan waar men momenteel mee aan het
(her) schrijven is onder.
Sinds wanneer ben je voorzitter?
“Begin oktober ben ik op de ALV gekozen tot bestuurslid? Sindsdien ben ik mij aan het oriënteren en
allerlei zaken in werking aan het zetten. De jeugdcommissie vergadert iedere derde maandag van de
maand. Gelukkig zijn er een aantal mensen om mij heen, die mij helpen ingewerkt te raken, want ik had
weinig inzicht, maar inmiddels heb ik al een aardig beeld van alles wat er zich binnen onze club afspeelt
en leer iedere dag bij.
Een aardige klus of niet?
“Ik ben er inmiddels achter dat het best wel wat tijd kost allemaal, maar met een aantal enthousiaste
mensen om mij heen zijn de eerste resultaten zichtbaar. De jeugdcommissie is inmiddels gevormd en
bestaat uit 9 mensen. Buiten mijzelf zitten hierin:
1.
Charlotte Makkink, secretariaat
2.
Herman van Zeijts, dit seizoen coördinator Junioren (naast het hoofdtrainerschap)
en komend seizoen technisch coördinator van de E-pupillen t/m A-jeugd
3.
Henk Mattijn Smeerdijk, algemeen coördinator junioren
4.
?? , algemeen coördinator pupillen E en D, vacature
5.
Gerard Schonewille, coördinator SVS (spelersvolgsysteem)
6.
Eric Leisink, technisch coördinator kabouters en F-pupillen
7.
Marc Dashorst algemeen coördinator kabouters en F-pupillen
8.
Mathijs Kamphorst, coördinator probleem/rugzakkinderen
Verder adviseert Ton Scholten ons over allerlei zaken vanuit zijn functie Technische Zaken.
Een mooi team, dat voortvarend van start is gegaan”.

Ester, heb je ervaring in het aansturen van een team/bestuur?
“Ik heb 15 jaar bij Interpolis gewerkt. Daar ben ik begonnen als managementassistente en ben daarnaast
als doktersassistente gaan keuren samen met artsen. Ook heb ik 3 jaar in de OR gezeten en heb daar
veel management cursussen gedaan. Hier heb ik de nodige ervaring opgedaan met het voorzitten van
vergaderingen en het aansturen van groepen. Ik heb mijn werk altijd met veel plezier gedaan, maar hier
ook veel fusies en overnames meegemaakt. Toch heb ik besloten om uiteindelijk een baan te zoeken
waarbij ik op de fiets naar toe kan. Dat is het ziekenhuis geworden en daar werk ik nu 4 jaar als laborant
en als trainer voor de zelfmeetpatiënten van de trombosedienst”.
Welke “peilers” heb je op je verlanglijstje staan?
“Dat zijn er nog al wat! Ik noemde al het jeugd- en beleidsplan (1), het samenstellen van de jeugdcommissie (2) (inmiddels bijna afgerond), welke effecten hebben de nieuwe richtlijnen pupillen voetbal van
de KNVB (3), de implementatie van het spelersvolgsysteem (4) en het verbeteren van de contacten
(communicatie) met leiders/trainers (5).
1.
Jeugd- en beleidsplan
Hiervoor is een commissie in het leven geroepen bestaande uit: Herman van Zeijts,
Anton Reilink, Matthijs Kamphorst, Ester Engberts, Gerard Schonewille en Ton Scholten.
Het plan van de beginjaren 2000 zal worden herschreven en aangepast aan de huidige
situatie. Hierin zullen natuurlijk de nieuwe richtlijnen pupillen voetbal van de KNVB
in worden meegenomen.
2.
Het samenstellen van de jeugdcommissie
Dit is zo goed als voor elkaar. We zijn momenteel met enkele kandidaten
in gesprek en ik hoop hier binnenkort een geschikte kandidaat voor gestrikt te hebben.
3.
Welke effecten hebben de nieuwe richtlijnen pupillen voetbal van de KNVB
In een folder van de KNVB staat: =Wanneer je aan kinderen vraagt wat het leukste aan voetballen is,
zeggen zij: scoren, acties maken, veel aan de bal zijn en samen spelen.
Als kinderen plezier in het spel hebben, voetballen ze vaker en
worden ze steeds beter. In een optimale omgeving leren voetballen
zorgt voor een betere ontwikkeling. In samenwerking met
experts uit binnen- en buitenland, verenigingen, coaches,
scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, heeft
de KNVB het pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen.
Hieruit blijkt dat er verbetering mogelijk is. Dat zou de KNVB
vanaf de start van seizoen 2017/’18 willen doen. Het idee is dat
er nieuwe wedstrijdvormen komen voor de pupillen (Onder 6
t/m Onder 12 jaar). Deze nieuwe vormen sluiten beter aan bij de
ontwikkeling en het spelplezier van voetballende jongens en
meiden, op alle niveaus. Zo worden er bijvoorbeeld wedstrijden
gespeeld met minder veldspelers en op kleinere veldjes. Hierdoor zijn
ze vaker aan de bal, scoren ze meer en hebben ze dus een hogere
betrokkenheid in het spel. Deze nieuwe vormen zijn volledig gericht
op het vergroten van spelplezier, op samen voetballen en op de
ontwikkeling van de spelers op alle gebieden. Samen met
verenigingen willen we deze vernieuwing in het jeugdvoetbal
tot stand brengen=. Dit heeft natuurlijk effect op
trainingen enz. en op de manier waarop we hier
mee om moeten gaan.
4.
De implementatie van het spelersvolgsysteem. Het spelersvolgsysteem is een
totaaloplossing voor een voetbalorganisatie,

samengesteld voor en door trainers, coördinatoren en technische commissies van verschillende
voetbalorganisaties.
Het spelersvolgsysteem zorgt, ongeacht het niveau, voor een gestructureerde opleidingsweg, die
bijdraagt aan de optimale ontwikkeling van voetballers. De applicatie is, in combinatie met uw mobiele
telefoon of tablet, de ideale assistent van iedere (jeugd)trainer/coördinator of TC!
We gaan met een vijftal teams een pilot draaien van februari tot en met mei om te kijken wat we in het
het systeem willen (hoe uitgebreid) en hoe we hier mee om (willen, moeten) gaan. Na deze pilot gaan
we bekijken of we ingaande het komend seizoen met al onze teams hier in mee gaan.
5.

Het verbeteren van de contacten (communicatie) met leiders/trainers maar ook richting
spelers en ouders
Ik vind het belangrijk dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn en of dit alles overeen komt zoals
we volgens onze rode draad willen.
Zo zullen alle teams goede en gelijkwaardige trainingen moeten krijgen, ook al spelen die niet op
hetzelfde niveau.
Tot slot, ik wil graag mijn steentje bijdragen om van deze gezellige sportclub net iets meer te maken en
met de enthousiaste mensen om mij heen moet dat zeker lukken”.
Bijschrift foto: Ester in functie op de nieuwjaarsreceptie. Hier samen op de foto met secretaris Peter Kraak en
jubilarissen Bas Scholten en Jo Brinkhuis.

Samenwerking Dames AZC-Eefde

Dit jaar zijn de damesteams van AZC en Sportclub Eefde tot het gezamenlijke besluit gekomen om
samen te gaan voetballen op zaterdag als combinatieteam. U zult het afgelopen seizoen om deze reden
vast het dames team (zoals eerder genoemd in het voorgaande WZN) vaak als combi hebben gezien
met AZC.
Beide clubs hadden helaas te weinig dames om een eigen team op de been te houden en dit bleek voor
beide verenigingen een goede oplossing zodat alle dames toch lekker konden blijven voetballen.
Het blijkt dat dit absoluut geen slecht idee is geweest. De samenwerking verloopt bijna geheel vlekkeloos
en na een poosje aan elkaar te hebben kunnen wennen tijdens trainingen en oefenwedstrijden raken we
steeds lekkerder op elkaar ingespeeld, zoals de dames zelf zeggen “we worden steeds meer één team”.
We spelen de thuiswedstrijden en bepaalde uitwedstrijden in AZC tenue, de rest van de uitwedstrijden
worden in Eefde tenue gespeeld. Dit heeft als voornaamste reden dat wij de sponsor van AZC niet
willen benadelen door de gesponsorde shirts maar een gering aantal keren te dragen. We zijn de eerste
seizoenshelft in het midden geëindigd, maar de punten liggen niet gek ver van elkaar vandaan dus wie
weet wat er allemaal nog kan gebeuren de volgende helft van het seizoen.
Of we volgend voetbalseizoen nog zo’n geluk mogen hebben met de dames van AZC moet nog blijken.
Gezien het feit dat AZC altijd op zondag speelde bestaat er uiteraard een kans dat dit volgend jaar weer
het geval zal zijn, mits dit mogelijk is en de dames teams genoeg speelsters hebben voor een eigen team.
Uiteraard streven beide verenigingen en teams ernaar om allebei weer een eigen damesteam op de
been te brengen, het zou een gemis zijn om zonder damesteam verder te moeten. Er worden manieren
bedacht om vrouwelijke leden te werven…. dus mocht u iemand zijn of iemand kennen die graag lid wil
worden van het damesteam, laat het ons weten!
Over de voortgang van volgend voetbalseizoen wat betreft het dames-elftal zullen nog gesprekken
volgen en hopelijk kunnen wij u dan verder inlichten over een mooie uitkomst. In ieder geval zijn we de
eerste seizoenshelft lekker van start gegaan en hopen we de volgende helft met hetzelfde fanatisme en
plezier voort te zetten.

