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Op dit moment bestaat onze redactie
uit Albert Roording, Pien Majoor, Maaike Peters en
Ton Reijlink. In het komende jaar gaan er mutaties
plaatsvinden en daarom zijn wij op zoek naar
nieuwe redactieleden! Wat we daarbij verwachten?
Eigenlijk niet eens heel veel:
- Proberen creatief met de pen
om te gaan;
- Meedenken met onderwerpen
voor het Wolzaknieuws;
- 4x per jaar input aanleveren voor
het clubblad, vaak maar één of
twee onderwerpen per redactielid
- kost echt niet veel tijd.
Ben je nieuwsgierig of het iets voor
jou is? Mail je opmerkingen en vragen
naar info@sp-eefde.nl of spreek één
van de redactieleden aan.
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Meidentraining zet deur op kier
voor toekomstig vrouwenelftal
op De Wolzak
Vrouwenvoetbal leeft!! Ook op de Wolzak betreden elke weekend tientallen vrouwen en meiden
het speelveld. Naast een alliantie met AZC zijn er gelukkig twee 30+ Teams actief op de vrijdagavond.
Toch ontbreekt het Sp. Eefde aan een standaard damesteam. “Maar er lopen zo veel enthousiaste
meiden rond in de jeugd, dat dit in de toekomst zeker moet lukken!” stelt Gerben De Lange.
Daarop vooruitlopend lanceerde hij het plan van maandelijkse meidentrainingen.
“Zo kan het Eefdese vrouwenelftal van de toekomst nu alvast aan elkaar wennen.”
Eigenlijk zijn ze allemaal enthousiast … het kader, de ouders en de speelsters zelf. “Maar onze eerste training
leerde ook dat we nog wat moeten schaven aan de formule,” zegt Gerben eerlijkheidshalve. “Meiden van
JO-12 tot JO-17 kwamen samen op het trainingsveld te staan en dat was qua leeftijd wellicht iets te veel
van het goede, daar moeten we een goede modus in vinden. Mijn insteek met dit plan is echter vooral
plezier kweken en de meiden goed kennis met elkaar te leren maken. Uiteindelijk kunnen deze enthousiaste
speelsters voortborduren op de dames die nu al actief zijn in het Eefdese en het vrouwenvoetbal in Eefde
weer extra leven inblazen met hopelijk een standaardelftal op de zaterdag. Daar wil ik ze enthousiast voor
maken en voor houden. En gelukkig staan de gezichten binnen Eefde wat dat betreft dezelfde kant op.”
Gerben beseft prima dat de tienerleeftijd een cruciale leeftijd is voor meiden om door te gaan met
voetbal, of om te stoppen. “Je merkt dat jongens en meisjes qua interesses en karakter steeds wat
meer van elkaar verwijderd raken. Dat is logisch, maar om plezier te houden in voetbal is het fijn
als je geen hen in het hanenhok bent. Qua niveau en qua aantal speelsters
(op de eerste training waren 20 fanatiekelingen aanwezig) zouden we in staat moeten
zijn over enkele jaren leuk vrouwenteam te vormen. Dat zou toch prachtig zijn?”
In zijn periode als eerste elftalspeler maakte Gerben mee wat de impact is van een vrouwenteam
binnen een club als Sp. Eefde. “Dat moet begin Jaren Negentig zijn geweest dat een groep vriendinnen
uit het Eefdese begon. Die deden echt een frisse wind waaien over de Wolzak. Volgens mij zijn die
meiden -inmiddels vrouwen- nog steeds hele goede vriendinnen en zien ze elkaar veel.
Dat gun ik mijn dochter Laura (JO-14) ook. Om jarenlang met een leuk team te kunnen spelen
en niet te hoeven afhaken in de puberjaren omdat Sp. Eefde de mogelijkheden niet heeft.
We kunnen er op zijn minst alles aan doen om een goede poging te wagen!”
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Beste leden van Sportclub Eefde
De eerste stappen in de najaarscompetitie zijn gezet. PSV heeft al gestunt tegen Ajax en volgens sommige
deskundigen daarmee al bepaald wie de volgende landskampioen zal zijn. Bij Sportclub Eefde zijn de kaarten
wat dat betreft gelukkig nog niet geschud. Ons eerste elftal heeft voor de beker 2 wedstrijden weten te
winnen. Helaas moest de winst van de derby tegen Be Quick aan de tegenstander worden toegekend.
Vorige week begreep ik was geen fraaie wedstrijd maar wat ik vandaag (29/9) heb gezien stemde mij blij,
er werd hard gewerkt en Eefde wilde alle duels winnen, creatief en slim voetbal resulterend
in een klinkende overwinning met 7-0!
Tijdens de zomerperiode wordt er niet gevoetbald, althans niet in verenigingsverband, maar voor het
bestuur en veel andere vrijwilligers is ook dit toch een drukke periode. De aanhoudende warmte en
droogte heeft heel veel gevraagd van onze onderhoudsploeg ofwel “groundsmen”. Waar veel verenigingen
het seizoen begonnen met een veld dat meer deed denken aan een savanne dan aan een voetbalveld,
konden wij gelukkig op mals en sappig gras aftrappen. Veld 1 heeft heel veel aandacht gekregen. Het veld
is nu goed hersteld om weer sterk het nieuwe seizoen in te gaan. Regen en temperaturen nog boven de
15 graden helpen het herstel gelukkig nog een extra handje. Onze onderhoudsploeg heeft op advies van
een goede kennis van Johan Nieuwenhuis een herstel methode toegepast die goed lijkt te werken.
Johan en Wim van Heerde hebben dit als volgt omschreven. De toplaag wordt verwijderd, het zogenaamde
scalperen, de wortels blijven zitten, het veld is dan praktisch vlak. Met pinnen van 19 cm wordt het zand
naar boven gehaald en dan lijkt het zwart. Daarna met een sleper zand verdelen en nog vlakker maken,
doorzaaien en rustig gaan sproeien. Binnen een week werd het alweer groen. Het tweede veld heeft
wat minder aandacht gekregen maar is wel onkruid vrij. Volgende zomer zal zeer waarschijnlijk het
tweede veld ook via de hiervoor omschreven methode worden behandeld.
De andere belangrijke vrijwilligers voor het onderhoud van terreinen en gebouwen zijn Chris Wijgman,
Jan Meerbeek, Gert Boom, Mans de Groot, Gertie Nijveld, Bennie te Dorsthorst, Dick Nachtegaal en
Bennie Nijhof. Incidenteel zijn er nog meer mannen die helpen, zij komen een volgende keer aan bod.
Mannen allemaal ontzettend veel dank hiervoor!
De zomer staat ook in het teken van het invullen van de trainers en leiders. We proberen dat zoveel
mogelijk in een vroegtijdig stadium te doen maar dat lukt niet altijd. Veel ouders, betrokken leden en ook
jeugdleden zorgen er ook komend seizoen voor dat al onze teams van pupillen tot senioren weer een
toegewijde leider en trainer hebben.
Het wedstrijdsecretariaat is een aantal jaren in handen geweest van Arjan van ‘t Veld. Hij heeft week in
week uit gezorgd voor een soepele indeling van de wedstrijden op zaterdag, het organiseren van inhaalmomenten, het indelen van de kleedkamers en voor afstemming met tegenstanders. Dat is een behoorlijk
pittige klus. Zijn werkzaamheden voltrekken zich veelal buiten het zicht van de meeste leden maar zijn wel
van grote invloed op onze organisatie. Vorig seizoen had Arjan aangegeven dat hij het stokje graag over zou
willen dragen aan een volgende vrijwilliger en het bestuur is heel erg blij dat Robert Jan Emck dit stokje over
wil nemen. Robert Jan heeft deze taak eerder vervuld voor Sp. Eefde dus wij hebben er veel vertrouwen
in dat de leden weinig van de wisseling van de wacht zullen merken. Wij willen ook in deze editie van het
Wolzaknieuws onze grote dank uitspreken aan Arjan voor zijn nimmer aflatende inzet voor de club.
Als u ooit een betrokken vrijwilliger zoekt.... wij kunnen u Arjan van harte aanbevelen.
Robert Jan zal vanaf omstreeks eind oktober ook de coördinatie van de scheidsrechters op zich gaan
nemen. Hannelore heeft dit de afgelopen 4 jaar gedaan en ook zij had aangegeven deze taak over te
willen dragen. Ze zal wel betrokken blijven bij de opleidingen voor de (pupillen) scheidsrechters.
Het bestuur is blij met een vertrouwd gezicht binnen Sp Eefde op deze twee ‘functies’ en wenst
Robert Jan heel veel succes met zijn nieuwe functies.
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Ook binnen het bestuur hebben twee bestuursleden aangegeven de taken over te willen dragen aan een
volgende kandidaat. Jeroen Pelskamp heeft als penningmeester afgelopen jaren gewaakt over onze schatkist
en dat met veel passie gedaan. Ester Engberts stopt jammer genoeg als jeugdvoorzitter en dus zijn er twee
bestuurszetels vacant die wij uiteraard in de komende ledenvergadering hopen in te kunnen vullen. Als u
interesse heeft of meer informatie wilt over deze twee bestuursfuncties dan kunnen Ester en Jeroen u daar
meer over vertellen. Uiteraard kunt u ook een van de andere bestuursleden aanspreken om informatie te
winnen over de ins en outs van deze bestuursfuncties. Als u zich kandidaat wilt stellen dan kan dat bij
ondergetekende of bij een van de andere bestuursleden. Wij hopen dat de plekken van Ester en Jeroen
weer ingevuld zullen worden door net zulke enthousiaste en betrokken leden. Tijdens de algemene
ledenvergadering op 8 oktober zullen wij op gepaste wijze afscheid nemen van Ester en Jeroen maar
graag spreek ik ook hier, namens het bestuur, alvast onze dank uit voor hun inzet. Zowel Ester als
Jeroen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit van Sportclub Eefde.
Op deze plek vragen wij graag ook nog aandacht voor het project “pannakooi”. Onder de bezielende leiding
van Johan Nieuwenhuis, Wim van Heerde en Johan Peters wordt een pannakooi gerealiseerd voor de jeugd.
De exacte locatie is inmiddels bij een aantal betrokkenen bekend. Het zal grotendeels met eigen middelen
worden bewerkstelligd. Verschillende acties leveren hier een bijdrage aan. Bijvoorbeeld de opbrengst van de
worsten-actie die jaarlijks door de activiteiten commissie wordt georganiseerd, daarnaast levert het planten
van bomen door onze jeugd in Eefde voor de gemeente Lochem een bijdrage, een derde bijdragekomt
komt voort uit het niet organiseren van het 70-jarig jubileumfeest en als laatste is er nog de statiegeld actie
van de COOP, deze actie heeft het mooie bedrag van € 550,- opgeleverd. Voor het nog ontbrekende deel
is er in overleg met Bestuur en onze penningmeester nog een potje gevonden.
De mannen van het pannakooi-project kunnen nog handen en sponsors gebruiken dus laat het weten
aan een van hen als u handig bent en wat uurtjes over heeft voor dit project. Op de foto ziet u
Wim van Heerde en Johan Nieuwenhuis met een pak appel/perensap van onbespoten fruit en een zak
met lekkere stoofperen allemaal uit de tuin van een van de leden van SP Eefde.
Johan is op deze dag ook nog gehuldigd door de
burgemeester uit 12 genodigden als beste buur
van de gemeente Lochem.
Tot slot wens ik alle leden, (groot)ouders en
supporters een heel sportief, gezond en succesvol
seizoen toe en ik hoop u allen te zien op de
Algemene Ledenvergadering op 8 oktober 2018
aanvang 20.00 uur in de kantine van Sp. Eefde.
Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur
Marc Majoor en co writers
Hannelore Majoor en Pien Majoor
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Teamfoto’s Sp. Eefde 2018-2019

Spc. Eefde 1
Klasse: 4e klasse E
Trainingsavonden: dinsdag 20.00-21.30 en donderdag 20.00-21.30
Trainer: Jeroen VD Tol
Coaches: Jurgen Peters, Remco Beltman & Pim Mogezomp
Assistent-scheidsrechter: Gerrit Menkveld

Spc. Eefde 2
Klasse: 3e klasse F
Trainingsavonden: dinsdag 20.00-21.30 en donderdag 20.00-21.30
Trainer: Herman van Zeijts
Coaches: Art Volkers
Assistent-scheidsrechter: Nick Helmsing

Spc. Eefde 3
Klasse: 6e klasse 08
Trainingsavonden: donderdag 20.15-21.45
Coaches: Thomas Jansen & Jan-Willem Makkink

Spc. Eefde Vrouwen 1
Klasse: Poule 01 Najaar
Trainingsavonden: dinsdag & donderdag
Trainers: Jan Smit & Jan Hemeltjen

Spc. Eefde jo. 19-1
Klasse: 3e klasse 09
Trainingsavonden: maandag 19.30-21.00 en woensdag 19.30-21.00
Trainer: Ilonka Nijland
Coach: Myriam Jansen

Spc. Eefde jo. 17-1
Klasse: 3e klasse 09
Trainingsavonden: maandag 19.30-21.00 en woensdag 19.30-21.00
Trainer/Coach: Arjan Van Der Kuijl
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Teamfoto’s Sp. Eefde 2018-2019

Spc. Eefde jo. 17-2
Klasse: 4e klasse 26
Trainingsavonden: maandag 19.30-21.00 en woensdag 19.30-21.00
Trainer: Michel Brinkman
Coach: Tim Schmol

Spc. Eefde jo. 15-1
Klasse: 2e klasse 11
Trainingsavonden: dinsdag 18.30-19.45 en donderdag 18.30-19.45
Trainers: Joost Verschure en Tristan Rood
Coach: Tristan Rood
Assistent scheidsrechter: Erik Remmelink

Spc. Eefde jo. 15-2
Klasse: 4e klasse 10
Trainingsavonden: maandag 18.45-20.00 en donderdag 18.45-20.00
Trainer: Xaran Van Der Poel
Coach: Maaike Calis
Assistent scheidsrechter: Marco Aalpol

Spc. Eefde jo. 13-1
Klasse: 1e klasse 06
Trainingsavonden: maandag 18.45-20.00 en donderdag 18.45-20.00
Trainers/coaches: Niek Bralts, Bob Spiegelenberg & Pim Mogezomp

Spc. Eefde jo. 13-2
Klasse: 4e klasse 08
Trainingsavonden: maandag 18.45-20.00 en woensdag 18.45-20.00
Trainer: Tom Klein Nagelvoort
Coach: Arnold Braakhekke

Spc. Eefde jo. 12-1
Klasse: 3e klasse 12
Trainingsavonden: dinsdag 18.30-19.45 en donderdag 18.30-19.45
Trainer/Coach: Gerard Schonewille
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Teamfoto’s Sp. Eefde 2018-2019

Spc. Eefde jo. 11-1
Klasse: 2e klasse 08
Trainingsavonden: dinsdag 18.30-19.45 en donderdag 18.30-19.45
Trainer: Bas Scholten
Coach: Marc Dashorst

Spc. Eefde jo. 11-2
Klasse: 5e klasse 11
Trainingsavonden: dinsdag 18.30-19.45 en donderdag 18.30-19.45
Trainer: Chris Engberts
Coaches: Marco Jong & Danny Wolsheimer

Spc. Eefde jo. 9-1
Klasse: 2e klasse 05
Trainingsavonden: maandag 18.30-19.35 en woensdag 18.30-19.30
Trainer/Coach: Marcel Pasman

Spc. Eefde jo. 9-2
Klasse: 6e klasse 07
Trainingsavonden: maandag 18.30-19.30 en woensdag 18.30-19.30
Trainer coach Mark Scholten

Spc. Eefde jo. 8-1
Klasse: 4e klasse 23
Trainingsavond: woensdag 18.30-19.30
Trainers/Coaches: Bertine Oostervink & Dennis Spieker

Spc. Eefde Dames 7x7
Trainingsavond: woensdag 19.15-20.30
Coach: Pien Majoor
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Lenen van spelers;
de afspraken op een rijtje
Alle teams willen graag met een volledige bezetting aan de wedstrijden beginnen en daarvoor is het soms
nodig dat er spelers van elkaar worden geleend. De coördinatoren hechten er waarde aan dat er op dit vlak
duidelijk met alle partijen wordt gecommuniceerd - lenen zonder dat betrokken trainer/coach ervan af weet
moet niet voorkomen. De afgesproken regels zoals ze gelden voor het lenen van spelers zijn:
- Je leent altijd spelers van het elftal onder je.
Dus de 19-1 leent van de 17-1 … de 17-1 van de 17-2 … etc.
- Alle trainers dienen deze volgorde aan te houden; in overleg is er dan veel mogelijk.
- Als de tijden wisselend zijn en het ene team eerder speelt dan het andere team,
dan wordt overlegd wie er bij het team aansluit.
- Het is NIET de bedoeling dat een speler 2 volledige wedstrijden speelt op 1 dag!
Daar dient men op toe te zien.
- Is het de intentie dat de te lenen speler in de basis start om de hele wedstrijd te spelen,
dan speelt deze niet eerst al een wedstrijd bij zijn of haar eigen team.

9.30
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De week van de scheidsrechter,
8 tot 14 oktober
Om de week van de scheidsrechter kracht bij te zetten werd er zaterdag 6 oktober een gezellig
scheidsrechtersontbijt gehouden. Deze scheidsrechters zijn van onschatbare waarde voor de
vereniging en wij zijn dan ook erg trots op de vrijwillige scheidsrechters die iedere zaterdag
(en andere dagen) de wedstrijden in goede banen leiden!
Tevens werd tijdens dit ontbijt Johnny van Triest in het zonnetje gezet.
Johnny is afgelopen seizoen gestopt met fluiten en neemt na 15 jaar afscheid
als vrijwilliger van het scheidsrechterskorps. Wij willen via deze weg
Johnny nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet.

opmaak.indd 12

19-10-18 13:03

Supporterslunch
Ter voorbereiding op de wedstrijd Almen 1 – Sp. Eefde 1 is er afgelopen zaterdag een
lunch georganiseerd door de supportersvereniging. De lunch diende als voorbereiding op
de derby die later die middag gepland stond in Almen. Na de lunch gingen de leden van de
supportersvereniging met de fiets, de zogeheten fietscombi, richting Almen. Hier waren
de supporters overduidelijk in de meerderheid en samen schreeuwden ze de mannen van
trainer Jeroen van der Tol naar een relatief makkelijke 0-3 overwinning. “Een heerlijke lunch,
een biertje, een heerlijk zonnetje en de drie punten uit bij de buren!! Wat wil je nog meer?”,
aldus de tevreden voorzitter van de supportersvereniging Tim Kamphorst.
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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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400 jaar gedaan
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dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de
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die kluis… dat vertellen we niet.

Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier

Tot zover de theorie, nu de
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als het moet tussen duizend andere

Behalve met ons eigen water

bieren. Zo doen we dat bij Grolsch

brouwen we ook met ons eigen gist,

al 400 jaar en dat blijven we de

en volgens onze eigen specifieke
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brouwwijze. En het zijn juist die dingen

Dat klinkt natuurlijk

die zorgen voor de kenmerkende

allemaal heel mooi. Maar wat

smaak: “fris en toch zo bijzonder”.

betekent dat voor u? Eigenlijk maar
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één ding. Dat u straks een Grolsch

1615 tot ver buiten Groenlo (helemaal

open plopt en denkt: het klinkt niet

tot in Boekelo) zo geliefd maakte.

alleen lekkerder, het is het ook.
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Van zwartgeel naar
zwartwit; nieuwe sterren
stralen op De Wolzak
De tomeloze ambitie het beste uit hun carrière te halen en genieten van
een prima kader en goede faciliteiten … het zijn gegronde redenen voor
Dirk Rodenburg, Maurits Slont en Jordy Steemers om een Gorssels verleden
in te ruilen voor de Eefdese zwartwit-combinatie. Toch klinkt uit hun
aller mond stiekem de ware reden voor de veelbesproken transfers;
“het is op de Wolzak eigenlijk gewoon altijd heel gezellig.”
Het had veel voeten in de aarde; in de zoektocht naar een evenwichtige selectie legde trainer
Jeroen Van Der Tol begin vorig seizoen een aantal spelersprofielen op tafel om de laatste stap
richting het waarmaken van ambities te zetten. Na veel getouwtrek over makelaarsgages mocht
de oefenmeester dan toch verspreid over twee jaren een drietal aanwinsten van buitenaf aan
de spelersgroep toevoegen. Saillant detail; Jordy, Maurits als Dirk maakten alle drie de sprong
van buurman Gorssel - soms met tussenstap - naar het sluisdorp.
Vervolg op de volgende pagina
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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

• 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

Zutphenseweg 73, 7211 EB Eefde, Tel. (0575) 540 317
info@autoserviceeefde.nl, www.autoserviceeefde.nl
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Vervolg van de vorige pagina

“De switch van zondagvoetbal naar de zaterdagafdeling is daarin de belangrijkste beweegreden,”
is het trio nieuwelingen het roerend met elkaar eens. “Voetbal is voor ons een combinatie
van presteren en ontspannen. Met name voor dat laatste heb je op de zaterdag gewoon
veel meer gelegenheid. Natuurlijk leverde ons dat wel reacties vanuit het Gorsselse op,
maar de keuze voor Eefde met zijn groeiende ambitieniveau kan iedereen wel begrijpen.
”Reden voor Het Wolzaknieuws om nader kennis te maken met Eefdes nieuwste aanwinsten.
‘Een echte 10’ karakteriseert Jordy Steemers zichtzelf als speler. “Had hij op school die mentaliteit
ook maar gehad,” zouden zijn oud-docenten in koor roepen. Jordy verzekerde zich vlot van
een basisplaats in het vlaggenschip waar hij als creatief middenvelder aan de basis van menig
gevaarlijke aanval hoopt te kunnen staan. Aan zijn scorend vermogen wil de 27-jarige
Sales Accountmanager nog wel werken. “Mijn streven is dit seizoen in de dubbele cijfers te
komen qua doelpunten. Anderen in stelling brengen is mooi, maar een stukje doelgerichtheid
mag daar best mee gepaard gaan.” Maurits kan gerust een aankoop voor de breedte worden
genoemd. Hij is inzetbaar van spits tot back - alleen de frequentie van zijn inzetbaarheid baart
reden tot zorg. Vooral omdat de Wolzak daarmee van een nodige dosis vuurwerk verstoken blijft,
aldus Jordy. “Maurits’ dribbels zijn weergaloos,” beschrijft hij met stalen gezicht de kwaliteiten van
zijn maatje. “Die jongen kan zo veel meer dan na afloop gezellig een biertje drinken aan de bar!”
Ondanks een gering aantal speelminuten, speelde Maurits een sleutelrol in de komst van Dirk en
Jordy. “Ik had wèl al het lef vorig jaar naar De Wolzak over te stappen. Dat werkte erg aanstekelijk
op mijn oud-ploeggenoten, die regelmatig even kwamen buurten en direct hun plekje vonden.
Het goudgeel dat Eefde schenkt, bleek niet enorm veel van de Gorsselse zwartgele kleuren te
verschillen; dus ik ben blij dat ook zij de overstap hebben gemaakt.”
Dirk Rodenburg tenslotte moet voetballend zijn draai nog een beetje vinden op De Wolzak.
De meevoetballende spits met een moordende linker heeft het in zich uit te groeien tot nieuwe
aanvalsleider maar moet zich daarvoor in een fel gevecht om een basisplaats in Eefde 1
verwikkelen. Of de wekelijkse vleesschotel die de trainersstaf de laatste weken anoniem mag
ontvangen daarin een rol speelt, is vooralsnog onduidelijk. Verrassend genoeg vindt de IT-auditor
het lastig zijn doelstellingen met cijfers te onderbouwen. “Als ik belangrijk kan zijn voor het
team ben ik tevreden. Scoren is lekker, maar laten scoren is minstens zo waardevol.” De eerste
indrukken van Jordy en Dirk sluiten aan op het verhaal waarmee Maurits ze warm maakte de
overstap te zetten. “Eefde staat er qua beleving gewoon prima op. De trainingsopkomst is heel
goed en de stof uitdagend. Daarnaast merk je dat de organisatie stevig staat. Er zitten capabele
mensen in verschillende functies; wij merken natuurlijk vooral de capaciteiten van de trainers en
begeleiders. Er zit veel potentie in zowel Eefde 1 als Eefde 2; het kan een mooi jaar worden.”
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Sp. Eefde scoort maximaal
met nieuw dartteam
Een schot in de roos, zo kunnen we het nieuwe team van Sp. Eefde zeker noemen. Zij verfijnden de inworp
dusdanig, dat de kicksen werden ingeruild voor pijlen en verder wordt gegaan als dartteam … ja u leest het
goed; een dartteam!
Namens Dart Team Eefde (DTE) gaan de manschappen onder leiding van captain Gerwin Bruggeman
hun wedstrijden spelen tegen teams uit Zutphen en omstreken. Maar hoe heeft het zover kunnen komen?
Tijd om in gesprek te gaan met de aanstichter van dit alles, Gerwin Bruggeman.
Darten won de afgelopen decennia rap aan populariteit, ook in bijna iedere voetbalkantine hangt wel een
dartbord waar kinderen of volwassenen fanatiek staan te mikken op de tripple twintig. De jongste generatie
droomt om de nieuwe Michael van Gerwen te worden, terwijl de ouderen vooral plezier hebben in het
ontspannen gooien van een pijltje en het nuttigen van een biertje. In de kantine van Sp. Eefde is dit niet
anders en met name op de donderdagavond is de ‘darthoek’ de drukstbezochte plek van de kantine.
Daar was het dat het idee ontstond voor een nieuw dartteam onder de naam van Sp. Eefde.
“Het begon eigenlijk allemaal als een grapje,” steekt Bruggeman van wal. Het geintje om competitie te gaan
spelen werd echter snel serieus en Bruggeman werd naar voren geschoven om dit te gaan organiseren.
Wat er allemaal nodig is het opstarten van een dartteam? Bruggeman lacht en zegt: “Het lijkt makkelijker
dan het is. Allereerst zijn we op zoek gegaan naar spelers. Voor een wedstrijd heb je vier darters nodig en
één reserve. Niet iedereen kan elke week, dus een man of acht a negen is wel aan te raden.” Het werden
er uiteindelijk negen, namelijk Remco ten Pas, Dinand van Emst, Remco Beltman, Dirk Volkers, Art Volkers,
Wardo Nengerman, Jurgen Peters, Tom van Zeijts en natuurlijk Gerwin Bruggeman zelf.
Dan de locatie. Kantinebeheerder Gerard Rood was gelijk enthousiast over het initiatief en riep volmondig:
“Dat kan hier op vrijdag in de kantine!” Ook het bestuur was snel akkoord met het opzetten van een team
dat gaat meedoen in een officiële dartcompetitie. De vaste speelavond voor de thuiswedstrijden is de
vrijdagavond geworden. Volgens Bruggeman vond het bestuur de dartavond een mooie toevoeging
op de vrijdagavond naast het 7 tegen 7 voetbal (dames en heren) en de kaartavond.
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Nu alle formaliteiten waren afgrond, was de captain van
het team nog niet klaar. De hoek in de kantine waar altijd
gedart wordt biedt geen ruimte voor het wedstrijddarten.
In de laatste week voor de eerste dartwedstrijd zijn de
twee wedstrijdbanen in orde gemaakt. “Ik moet zeggen
dat Willem van Heerde en Arjan Reugebrink hier wel een
extra vermelding verdienen,” aldus Bruggeman. “Die zijn er
toch een paar avondjes druk mee geweest en met name
Willem heeft ervoor gezorgd dat de banen er perfect bij
lagen voor aanvang van de allereerste dartswedstrijd uit
de geschiedenis van Sp. Eefde.” Daarnaast heeft het bestuur
de dartborden en schrijfborden gesponsord. “Een mooi
gebaar,” zo vindt Bruggeman. “En onze tenues zijn door
autorijschool ten Pas en kapsalon FF Wenne gesponsord.
Het ziet er allemaal erg professioneel uit!”
Vrijdag 14 september was dan de officiële aftrap; het team
stond er klaar voor in professionele tenues, de dartbanen
lagen er voortreffelijk bij en de supportersvereniging gaf
acte de presence. Alle ingrediënten voor een mooie avond!
Het publiek roerde zich luidkeels en gedroeg zich als echt
darterspubliek, verkleed en schreeuwend met borden in
de hand waarop stond ‘Bed & Breakfast’, ‘DTE’ en ‘180’.
Voor het oog van deze groep supporters ging held van
beroep Remco Ten Pas ten onder in de allereerste set
uit de historie van DTE.
Gelukkig hoefden de supporters niet lang te wachten
voordat ze konden juichen. De nieuwe publiekslieveling,
Remco Beltman alias Bello Army, haalde onder luid gejuich
de eerste set voor DTE binnen. Door de kantine schalde
‘Bello Army, Bello Army!’. Helaas kreeg deze overwinning
geen gepast vervolg en verloor DTE met 7-2 van
Kings & Queens die een divisie hoger spelen.
Bruggeman kijkt terug op deze mooie avond.
“Het was natuurlijk geweldig dat de supporters
kwamen kijken en aanmoedigen; dat we verloren is
ook niet erg. Wij willen komend seizoen vooral plezier
hebben en dan zien we wel wat voor resultaten we gaan
boeken. Plezier en gezelligheid staan voorop, maar we
spelen niet voor niets competitie dus we gaan vol de winst!
Nieuwsgierig geworden en wil je een keer komen kijken?
Het speelschema vind je op www.sp-eefde.nl.
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