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Van de bestuurstafel 
In deze nieuwe rubriek zal voorzitter 
Johan Peters een aantal zaken die  
spelen/speelden in het bestuur  
onder de aandacht brengen.

Investeringen
In de laatste ledenvergadering is door de leden toestemming 
verleend voor het investeren in de renovatie van de toilet-
ten in de kantine. Deze werkzaamheden zijn in december 
afgerond en hebben geleid tot een prachtig resultaat. In een 
eendrachtige samenwerking tussen een aantal ‘technische 
leden’, aannemersbedrijf Nengerman, Installatietechniek Kraus, 
Jan BV en Agos Kunststofvloeren. Hiermee kunnen we weer 
jaren vooruit.

Ook het vervangen van de veldverlichting rondom het 
 kunstgrasveld en de trainingshoek daarachter is recent 
afgerond. Dit werd verzorgd door Sportverlichting.com 
uit Deventer. Hiermee zal de lichtopbrengst aanmerkelijk 
verbeteren en tevens het elektraverbruik dalen. Binnen de 
gemeente Lochem zijn wij nu de eerste vereniging met LED 
veldverlichting.

Presentatie
Als grootste sportvereniging binnen Eefde zijn wij in de  
afgelopen maanden aanwezig geweest bij een aantal  
activiteiten: net voor de kerstdagen bij ‘Eefde in de bocht’ en 
17 januari jl op de Midwinterbijeenkomst in dorpshuis het 
Hart. Doel hiervan is onze activiteiten binnen het hele dorp 
nog meer onder de aandacht brengen. Een van de nieuwste 
activiteiten is de introductie van Walking Football, speciaal  
gericht op 60+ (mannen en vrouwen) die in teamverband 
willen blijven bewegen. (zie artikel verderop, red.)

Nieuwjaarsreceptie
Traditioneel hebben we op de eerst zaterdag van het nieuwe 
jaar de nieuwjaarsreceptie - voorafgegaan door de snertloop 
- georganiseerd door onze activiteitencommissie. Tijdens deze 
receptie werd eveneens aandacht gegeven aan leden die  
12,5 / 25 / 50 jaar onafgebroken lid zijn. Deze leden ontvingen 
een herdenkingspeldje en de twee 50 jarige leden - Gerrit 
Scholten en Robbie Barmentloo - een extra bos bloemen.
Nieuw was dit jaar de aandacht voor 4 spelers die 250 
wedstrijden in het eerste elftal hebben gespeeld. Terry Stok, 
Dennis Nijveld, Jeroen Pelskamp en Sjors Scholten ontvingen 
hiervoor een speciale herdenkingsposter met hun eigen foto.





Spc. Eefde faciliteert stageplekken eigen jeugd
Met verregend kapsel en een stapeltje pionnen onder de arm valt Bjorn’s blik op twee stoeiende 
spelers. “Meedoen jongens, kom op,” weet de trainer van JO13-2 zijn pupillen weer bij de les te krijgen. 
“Met zulk woest weer zijn de kids ook altijd onstuimiger,” vertelt hij een half uurtje later lachend in de 
scheidsrechterskleedkamer. Zoë, Lars en Sjors zijn inmiddels ook aangeschoven. Vier jeugdige koppies 
die bij Spc. Eefde stage lopen voor hun opleiding. Een heel seizoen lang, 200 uur in totaal. Resultaat van 
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Lars Wolsheimer (CIOS Arnhem), Bjorn Willemsen (CIOS Arnhem), Sjors Vogel (Sport en Bewegen 
Doetinchem) en Zoë Brouwer (Sport en Bewegen Zwolle) zijn het er over eens; het is prachtig om  
bij je eigen clubje je eerste stage te kunnen lopen. Oké, Zoë verdedigd inmiddels de kleuren van  
FC Zwolle, haar hart ligt natuurlijk ook nog op de Wolzak. “Het is win-win,” zegt Marc Dashorst, 
namens Spc. Eefde contactpersoon voor de scholen en coördinator van de stages. “Als club is het 
prachtig dat je je spelers deze mogelijkheid kan bieden bij hun opleiding en wij als club hebben  
ambitieuze jonge clubmensen op het veld staan bij onze jeugd.” 

Waar Sjors zijn stage loopt bij JO11-1 en de kabouters, heeft Lars JO11-2, Zoë JO9-1 en Bjorn JO13-2 
onder de hoede. “Wat er van ons verwacht? Het voorbereiden en begeleiden van de trainingen,” zegt 
Lars. “Natuurlijk het omgaan met de kinderen, maar zeker ook het handig worden in het samenstellen 
van een gevarieerde en leuke training.” Zoë vult hem aan: “we hebben veel aan de begeleidingsapp 
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“Het is echt superleuk om de jeugd te trainen als onderdeel van onze opleiding,” valt Sjors de rest bij. 
“Er komt natuurlijk meer bij kijken dan alleen die trainingen. Je hebt met kinderen te maken die soms al 
een beetje puberen, hoe ga je daar dan mee om?” … “Dat doe je zelf soms ook nog,” lachen Bjorn en 
Lars, die zelf teamgenoten zijn van Sjors in JO17-1. Die lach trekt een beetje weg als Marc aankondigt 
dat volgende week de stagebegeleider vanuit school komt kijken. Dat is toch wel een soort proefstuk 
voor de jongelingen. 

Spc. Eefde behaalde het predicaat erkend leerbedrijf via toewijzing door de SBB (Samenwerkings- 
organisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Die stichting erkent en begeleidt leerbedrijven en maakt 
afspraken over wat student moeten weten en kunnen om een diploma te behalen. “Daar hebben deze 
NSRKIRW�RY�TVS½NX�ZER�²�FIWPYMX�1EVG��±IR�7TG��)IJHI�XSSRX�FIXVSOOIRLIMH�FMN�^MNR�PIHIR�¯�SSO�REEWX�LIX�
voetbal. Hoe mooi is dat?” 



Pupil van de week bij Spc. Eefde: Een 
oud fenomeen in een nieuw jasje!
Het levert vaak schattige, vertederende beelden op - die kleine jongens en meisjes in iets te grote  
voetbalkleren naast die grote mannen van het eerste elftal. Deze beelden zien we in het profvoetbal,  
maar ook bij onze eigen club mogen de jongsten van de vereniging het veld op met de spelers van Eefde 1. 
Sinds de zomer van 2019 is er een nieuwe opzet waarbij niet één maar twee pupillen van de week samen 
het veld mogen betreden met de spelers. De nieuwe jeugdvoorzitster Karlijn Warris en assistent-trainer van 
het 1e elftal Jurgen Peters kunnen ons meer vertellen over de nieuwe opzet van de pupil(len) van de week!  

Hoi Jurgen en Karlijn, wat leuk dat er een nieuwe opzet is voor de pupil van de week!  
Kunnen jullie een beschrijving geven van het dagprogramma voor een Pupil van de week. 
Jurgen: De pupillen moeten zich om 13.00 uur melden bij de assistent-trainers van het eerste elftal,  
Jurgen Peters en Joeri van der Heide. Zij worden meegenomen in de wedstrijdbespreking. Ze zullen horen 
hoe de trainer/coach en het team zich voorbereiden op de wedstrijd. Hierin krijgt de pupil ook het woord. 
Er zal aan de pupil een aantal vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld wie zijn of haar favoriete speler is bij 
Eefde. Of welke positie hij of zij staat in het veld. De bedoeling hiervan is dat de pupil betrokken wordt bij 
de voorbereiding en het team kennis kan maken met de pupil en natuurlijk om het ijs een beetje te breken. 
Na de wedstrijdbespreking volgt er een warming up, de pupillen mogen hieraan meedoen en worden hierbij 
betrokken. Na de warming up begint de wedstrijd. De pupillen mogen de aftrap nemen en daarna plaats-
nemen in de dug-out bij de begeleiding en reservespelers. Aan het eind van de wedstrijd krijgen de pupillen 
een aandenken en als afsluiter een lekker patatje. 

Dat klinkt als een leuke dag voor de pupillen. 
Wie komen er eigenlijk in aanmerking voor pupil van de week? 
Karlijn: De jongste jeugd binnen de vereniging. Hierbij wordt gestart met het jongste team van het seizoen. 

Oké, en hoe selecteren jullie de jongens en meisjes voor pupil van de week? 
Karlijn: Er is geen standaard selectiebeleid. Wij vinden het belangrijk dat alle jeugd betrokken wordt binnen 
de vereniging. Er is een lijst opgesteld met daarop de data van de thuiswedstrijden van het eerste elftal. 
Bij deze data staan twee namen van jeugdspelers. De start is vanaf de jongste jeugd (uitgezonderd van de 
kabouters) en de plekken worden opgevuld tot het einde van het seizoen. Voor dit seizoen betekent het dat 
de drie jongste teams aan de beurt komen. 

Sinds dit jaar is er een nieuwe opzet, hoe is deze tot stand gekomen?
Karlijn: In overleg met de contactpersonen van Eefde 1 hebben we gekeken wat passend is en leuk voor de 
jeugd. Hoe kunnen we de jeugd betrekken en ze een leuke en toffe middag aanbieden, maar zeker ook als 
doel om verbinding in de vereniging te krijgen tussen de jeugd en de senioren. Zo zijn we gekomen tot de 
opzet die er nu is waarbij onder andere nu twee pupillen van de week zijn in plaats van één. 

Zoals je zegt is er in de nieuwe opzet gekozen voor twee pupillen van de week, vroeger 
was het er één. Waarom is dit? 
Jurgen: We konden ons indenken dat je het als jeugdlid toch best spannend kan vinden om ‘mee te draaien’ 
bij een wedstrijd van het eerste. Wij denken dat wanneer de pupillen met zijn tweeën zijn, zij samen het 
plezier kunnen delen en de spanning minder zal zijn. 
Karlijn: Een bijkomend voordeel is dat wij op deze manier ook meer jeugdspelers blij kunnen maken met het 
feit dat je pupil van de week mag zijn. In de afgelopen jaren hebben wij namelijk wel meegekregen dat het 
heel erg wordt gewaardeerd en het zeker voortgezet moet worden. 



Jurgen heb jij als begeleider nog een mooie/grappige anekdote van een pupil van de 
week? 
Jurgen: Een mooie anekdote is lastig, de pupillen vinden het veelal erg spannend. Meestal wordt het ijs een 
beetje gebroken door te vragen welke speler vanuit de eerste selectie hun voorkeur heeft: iedereen!!

Haha, dat is logisch want ons eerste elftal heeft natuurlijk allemaal goede spelers! Is er 
trouwen nog een rol voor de ouders weggelegd? 
Het is mooi dat de ouders de kinderen ondersteunen en aanwezig zijn wanneer hun kind pupil van de 
week is. We willen natuurlijk niet alleen de binding met de jeugdspelers, maar zeker ook met de ouders. 
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je je vader of moeder aan de overkant op het terras hebt zitten en je trots kan zwaaien naar de overkant! 

Dat is helemaal waar. Bedankt voor het interview Karlijn en Jurgen. Willen jullie tot slot 
zelf nog iets kwijt? 
We zijn heel erg blij dat we van de ouders horen dat zij het heel erg waarderen dat dit wordt opgetuigd 
binnen de vereniging. Om de organisatie compleet te krijgen willen we via deze weg ook de trainers/leiders 
van de jeugd even benoemen. Want mede dankzij hun inzet en zorg dat de pupillen op de hoogte zijn dat 
ze pupil van de week zijn is er iedere thuiswedstrijd een pupil van de week. 







! Tuinadvies

! Tuinontwerp

! Tuinaanleg

! Tuinrenovatie

! Tuinonderhoud

Tuintechniek Eefde
Scheggertdijk 4
7218 NA  Almen
Telefoon: 0575 - 432321
E-mail: info@tuintechniekeefde.nl
Website: www.tuintechniekeefde.nl

TTUUIINNTTEECCHHNNIIEEKK  EEEEFFDDEE
ONTWERP, AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN
EN GROENVOORZIENINGEN

De inspiratiebron voor tuinbezitters!
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Vertrouwenscontactpersoon Rijna Smeerdijk
In ons clubblad geven wij aandacht aan verschillende onderwerpen en actualiteiten die bij onze 
vereniging een rol spelen. Wat eigenlijk altijd terugkomt is plezier. Of het nu over de spelertjes uit 
JO-8 gaat, JO-15, het 3e elftal, de verzorging, het barpersoneel of de penningmeester. Iedereen heeft 
hetzelfde doel: plezier. 
Dit kan echter alleen wanneer er een sportief en veilig klimaat hangt binnen de vereniging waar  
iedereen zichzelf kan zijn. Op welke manier wordt hier bij onze dorpsvereniging voor gezorgd?  
Om antwoord op deze vraag te krijgen gaan we in gesprek met Rijna Smeerdijk,  
de vertrouwenscontactpersoon van Spc. Eefde. 

Het begon een aantal maanden terug met een uitnodiging vanuit de KNVB op het complex van 
de Graafschap. Het thema van de bijeenkomst was: Het creëren van een veilig sportklimaat en het 
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. 
Onder leiding van Renald Majoor, oud-jeugdspeler van Vitesse en zelf slachtoffer van misbruik, werd  
er deze avond gesproken over het creëren van een veilig sportklimaat. Vanuit Spc. Eefde waren  
vertrouwenscontactpersoon Rijna Smeerdijk, voorzitter Johan Peters en bestuurslid Jack Witmarsum 
aanwezig bij deze bijeenkomst. “Erg indrukwekkend,” aldus Rijna, die een bevlogen en nog steeds  
zichtbaar geëmotioneerde Majoor zag. “Dit laat zien hoe belangrijk is dat wij als club zoveel mogelijk 
doen om een veilig sportklimaat te stimuleren.”

De bijeenkomst is vooral bedoeld om de clubs met elkaar in contact te brengen en samen te laten 
nadenken over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. De KNVB heeft hier zelf regels voor 
opgesteld, de zogeheten gedragsregels van de KNVB. Dit zijn eigenlijk de kaders waarbinnen de clubs 
zelf hun zogeheten omgangsregels kunnen bepalen. De club heeft dus een speelruimte om te bepalen 
welke regels zij belangrijk vinden. “Wij zijn bij Spc. Eefde op dit moment bezig om deze regels opnieuw 
te bekijken, hier gebruiken wij de bijeenkomsten voor,” legt Rijna uit. Deze regels moeten voor ieder 
lid makkelijk te vinden zijn. Daarnaast moeten ze zorgen voor een bewustwording van wat wel en  
niet kan bij de vereniging. Dit houdt ook in dat volwassenen die de jeugd trainen tips krijgen,  
ga bijvoorbeeld niet met zijn tweeën in een afgesloten ruimte zitten. 

RIjna geeft in het gesprek duidelijk aan dat ze geen vertrouwenspersoon is, maar een vertrouwens- 
contactpersoon. “Dit is wel een belangrijk verschil. Ik dien als eerste aanspreekpunt bij gevoelige  
situaties.” Ze mag zelf niet direct actie ondernemen om bijvoorbeeld een verhaal te controleren.  
“Ik luister, vraag door en maak een verslag dat naar het bestuur gaat. Tevens kan ik mensen  
doorverwijzen naar de juiste instantie voor hulp.” 

Belangrijk is dat wij een veilig sportklimaat willen bij Spc. Eefde. Iedereen moet hier veilig kunnen  
sporten en onderdeel zijn van de vereniging. Wij lopen zeker niet achter de ontwikkelingen aan op  
dit gebied. Er zijn veel ideeën en ook in de praktijk zijn er gerichte acties. “Er zijn kaartjes uitgedeeld 
aan de kinderen om de vertrouwenscontactpersoon onder de aandacht te brengen, ik ben daarnaast 
op het veld en in de kleedkamers geweest om mijzelf en mijn rol kenbaar te maken.” Deze aandacht 
en bewustwording is erg belangrijk volgens Rijna. Bij iedere leeftijdsgroep gaat dit gesprek op zijn  
eigen manier, maar belangrijk is te weten dat je met alle soorten problemen bij haar terecht kan.  
Denk aan schelden, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie. 

Mocht je nog vragen hebben of meer willen weten? Kijk dan op de website van  
Spc. Eefde bij het kopje Vertrouwenscontactpersoon voor meer informatie. 
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over dit verhaal hebben we 
400 jaar gedaan

 Da’s heel lang. En over ons mooie 

Grolsch en met name de smaak valt dan 

ook heel wat te vertellen. Vraag dat maar 

aan een van onze brouwmeesters. Wel zorgen 

dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de 

hond even uitlaat. Wist u bijvoorbeeld dat we 

Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier 

eeuwen geleden? Met water uit onze eigen 

bronnen. Natuurlijk maken we inmiddels 

iets meer Grolsch dan toen we net 

begonnen. Dus de handpomp hebben 

we helaas moeten vervangen door 

een iets geavanceerder exemplaar. 

Maar verder is er weinig veranderd. 

 Behalve met ons eigen water 

brouwen we ook met ons eigen gist, 

en volgens onze eigen specifieke 

brouwwijze. En het zijn juist die dingen 

die zorgen voor de kenmerkende 

smaak: “fris en toch zo bijzonder”. 

De smaak die het “Grolsche” bier vanaf 

1615 tot ver buiten Groenlo (helemaal 

tot in Boekelo) zo geliefd maakte. 

    Ja, bij Grolsch zijn 

we dol op verandering, maar niet als het 

over ons bier gaat. Daarom hebben we 

het brouwproces nauwgezet vastgelegd in 

een recept. En dat recept ligt in een kluis. En 

die kluis… dat vertellen we niet.

  Tot zover de theorie, nu de 

praktijk. Daarvoor zitten we bij Grolsch 

iedere morgen al vroeg aan het bier. 

Tenminste onze proevers. Zij zijn als 

geen ander in staat om een Grolsch 

slapend met de ogen dicht te 

herkennen, lauw, warm of koud en 

als het moet tussen duizend andere 

bieren. Zo doen we dat bij Grolsch 

al 400 jaar en dat blijven we de 

komende 400 jaar lekker zo doen.

     Dat klinkt natuurlijk 

allemaal heel mooi. Maar wat 

betekent dat voor u? Eigenlijk maar 

één ding. Dat u straks een Grolsch 

open plopt en denkt: het klinkt niet 

alleen lekkerder, het is het ook.



Via Wandelvoetbal kun je een leven 
lang van voetbal blijven genieten
Een nieuw fenomeen in de voetbalwereld, nu ook bij Spc. Eefde. Een logische stap ook in een vergrijs-
de samenleving, waarin de senioren zo lang mogelijk actief willen blijven. Onder de bezielende leiding 
van Ben Nijhof neemt Spc. Eefde de handschoen op en voorzichtig stortte begin februari een groepje 
mannen en vrouwen zich op dit nieuwe fenomeen.

“De senioren hebben tegenwoordig een drukke agenda denk ik, anders waren er nu wat meer 
mensen geweest,” grapt Ben op karakteristieke wijze op het informatiemoment voorafgaand aan de 
eerste sessie. Ben hoopt dat de groep mensen die interesse toonde, ook daadwerkelijk binnenkort 
de kicksen onderbindt. Eigenlijk zijn alle geïnteresseerden van harte welkom op de vrijdagmiddag om 
15.00 uur op de Wolzak. 

Maar wat houdt wandelvoetbal nu eigenlijk precies in?? De 10 gouden regels:
1  Rennen; Het rennen met en zonder bal is niet toegestaan. 
2  Sliding; Het maken van slidings is niet toegestaan. 
3  Intrap en indribbel; Indien de bal de zijlijn of achterlijn is gepasseerd, wordt de bal met de 
 voet weer het spel ingebracht. Dit kan door in te trappen of in te dribbelen.
4 Aftrap; Het spel begint door middel van een aftrap in het midden van het speelveld. 
 Ook na een doelpunt wordt het spel hervat door het nemen van een aftrap op die positie. 
5 Buitenspel; Buitenspel is niet van toepassing.
6 Bal boven heuphoogte; De bal mag niet boven heuphoogte worden gespeeld.
7  Vrije trappen, overtredingen en hoekschoppen; Een vrije trap is te allen tijde indirect. 
 Hoekschoppen worden genomen vanaf de hoekpunten door middel van een intrap of indribbel. 
8  Keepers; Er wordt zonder keepers gespeeld
9 Lichamelijk contact; Lichamelijk contact is niet toegestaan. 
10  Scoren; Scoren vanaf eigen helft is niet toegestaan.

Ook laagdrempelig een balletje meetrappen tijdens wandelvoetbal op vrijdagmiddag?? 
Neem contact op met Ben Nijhof: 06-36064024.



SP Eefde 1 – standaard 3e klasse A
1 FC Zutphen 1   12 - 31
2 OVC ‘85 1   12 - 28
3 ESA 1    12 - 26
4 v.v. Dieren 1   12 - 25
5 Zelos 1    12 - 25
6 SP Eefde 1   12 - 19
7 De Treffers 1   12 - 16
8 Eerbeekse Boys 1   12 - 16
9 UNI VV 1   12 - 12
10 DVOV 1   12 - 11
11 Excelsior Z. 1   12 - 10
12 Oeken 1   12 - 8
13 DVE-Trajanus 1   12 - 8
14 Redichem 1   12 - 3 

SP Eefde 2 - reserve 3e klasse A
1 FC Dinxperlo 2   11 - 27
2 De Treffers 2   10 - 26
3 VDZ 2    11 - 21
4 AVW ‘66 3   11 - 20
5 De Paasberg 2   10 - 16
6 Beuningse Boys 2   11 - 15
7 Oranje Blauw 2   11 - 13
8 Sc Westervoort 2   11 - 12
9 De Bataven 2  11 - 10
10 Excelsior Z. 2   10 - 8
11 DVC ‘26 2 zat   11 - 8
12 SP Eefde 2   10 - 5

SP Eefde 3 - reserve 6e klasse 31
1 Grolse Boys 1   9 - 27
2 Almen 3   8 - 16
3 SV Basteom 2   6 - 15
4 EGVV 2   9 - 15
5 AZSV 13   10 - 15
6 Harfsen 3   9 - 13
7 AZSV 11   10 - 13
8 Zelos 6    10 - 13
9 Gorssel 4   10 - 12
10 Zelos 7   7 - 11
11 Oeken 4   10 - 11
12 SSA Ratti - Socii 2   10 - 9
13 SP Eefde 3   10 - 3

SP Eefde JO17-1 - 2e klasse 05
1 HC ‘03 JO17-1   9 - 24
2 Oeken/Brummen JO17-1 8 - 17
3 DZC ‘68 JO17-3   9 - 17
4 Eefde SP JO17-1G  9 - 13
5 Wolfersveen JO17-1  9 - 12
6 Angerlo Vooruit JO17-1  8 - 10
7 Eerbeekse Boys JO17-2  8 - 9
8 SP Lochem JO17-3  9 - 8
9 FC Zutphen JO17-2  8 - 7
10 De Hoven JO17-1  9 - 2

SP Eefde JO17-2 - 4e klasse 22
1 Schalkhaar JO17-5   11 - 30
2 Witkampers JO17-2  11 - 29
3 Schalkhaar JO17-6   11 - 25
4 Almen-Harfsen JO17-1G 10 - 19
5 SP Eefde JO17-2  11 - 18
6 Colmschate ‘33 JO17-2  10 - 16
7 FC Zutphen JO17-5  10 - 12
8 Victoria Boys JO17-2  10 - 10
9 Helios JO17-2   11 - 10
10 AZC JO17-2G   11 - 9
11 Koninklijke UD JO17-2  9 - 7
12 SP Lochem JO17-5  11 - 0

SP Eefde JO15-1 - 1e klasse 07
1 FC Zutphen JO15-1  9 - 25
2 VVO JO15-1   9 - 22
3 DVOV JO15-1   9 - 19
4 AVW ‘66 JO15-1   9 - 18
5 SC Rheden JO15-1  9 - 16
6 Oeken/Brummen JO15-1G 9 - 10
7 Eerbeekse Boys JO15-1  9 - 8
8 Dierense Boys JO15-1  9 - 5
9 Warnsveldse Boys JO15-1  8 - 4
10 Eefde SP JO15-1G  8 - 0

Tussenstanden in de winterstop



SP Eefde JO15-2 - 4e klasse 12
1 SVBV JO15-1   11 - 33
2 Wolfersveen JO15-1G  10 - 27
3 Voorst JO15-2G   10 - 19
4 Warnsveldse Boys JO15-2  10 - 19
5 Eefde SP JO15-2G  11 - 18
6 Almen-Harfsen JO15-1G 10 - 16
7 SP Lochem JO15-3  10 - 15
8 Ruurlo JO15-3   10 - 13
9 ABS JO15-2   11 - 13
10 W.V.V.’34 JO15-2   11 - 6
11 Reunie/GSV ‘63 JO15-2  10 - 2
12 Vorden JO15-3G   10 - 1

SP Eefde JO13-1 - 2e klasse 06
1 FC Bergh JO13-1   11 - 28
2 DZC’68 JO13-3G   11 - 28
3 Angerlo Vooruit JO13-1  10 - 19
4 Ruurlo JO13-1   10 - 19
5 SJO ZZC JO13-2   11 - 19
6 SC Rheden JO13-1  11 - 18
7 Ulft/GWVV/NVC JO13-1 10 - 16
8 VVO JO13-2   11 - 16
9 FC Zutphen JO13-2  11 - 12
10 SC Doesburg JO13-1  11 - 5
11 AZC JO13-1G   10 - 2
12 Eefde SP JO13-1G  9 - 1

SP Eefde JO13-2 - 5e klasse 15
1 Colmschate ‘33 JO13-4  11 - 33
2 Sallandia JO13-2   11 - 27
3 Voorwaarts T JO13-4M  11 - 27
4 Warnsveldse Boys JO13-2  11 - 25
5 De Hoven JO13-1   11 - 16
6 SV Twello JO13-2   11 - 15
7 Activia JO13-2G   11 - 13
8 Colmschate ‘33 JO13-5  10 - 10
9 Go Ahead Deventer JO13-2  11 - 10
10 ABS JO13-5   11 - 7
11 Eefde SP JO13-2G  11 - 6
12 Spc. Deventer JO13-3  10 - 3

SP Eefde JO11-1 - 3e klasse 10
1 Oeken/Brummen JO11-2 9 - 27
2 Lochem SP JO11-3G  10 - 22
3 Dierense Boys JO11-1  9 - 19
4 DEO JO11-2   10 - 19
5 Eefde SP JO11-G  10 - 15
6 Gorssel JO11-1   7 - 13
7 SC Doesburg JO11-2  9 - 13
8 Vorden JO11-2   9 - 13
9 FC Zutphen JO11-4G  10 - 6
10 Eerbeekse Boys JO11-2  10 - 3
11 AZC JO11-2   9 - 0

SP Eefde JO11-2 - 5e klasse 13
1 Heeten JO11-3G   13 - 37
2 Excelsior ‘31 JO11-5  13 - 33
3 Colmschate ‘33 JO11-4  12 - 27
4 Activia JO11-2G   13 - 27
5 Sallandia JO11-2   13 - 23
6 Helios JO11-3   13 - 21
7 Diepenveen JO11-2  12 - 19
8 Eefde SP JO11-2G  12 - 18
9 Gorssel JO11-2   13 - 13
10 Lochem SP JO11-5G  13 - 12
11 Epse JO11-1G   12 - 10
12 Witkampers JO11-2G  11 - 7
13 Vorden JO11-3   12 - 7
14 Victoria Boys JO11-5G  12 - 1




