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Beste leden,
Voor u ligt de nieuwste uitgave van het welbekende
Wolzaknieuws, het clubblad van Sp. Eefde. Het seizoen is
weer afgetrapt en op de zaterdagen is het weer een en
al gezelligheid op de club. De eerste WZN-editie van het
seizoen wordt altijd gekenmerkt als presentatiegids met
alle teams, dit is ook nu weer het geval.
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Is er nu iets waarvan u zegt “Goh daar zou ik nou graag
een keer iets meer over willen weten en lezen”, twijfel
niet en laat dit aan ons weten. We zijn benieuwd naar jullie
interesses wat betreft onze voetbalvereniging, daarvoor
schrijven we tenslotte. Als redactie staan we altijd open
voor suggesties en jullie enthousiasme wordt enorm
gewaardeerd. Laten we er met z’n allen weer een
prachtig seizoen van maken,
Veel lees-, en voetbalplezier gewenst!
De redactie

Eefdese matchwinner bij
jubileumduel Zutphense
Selectie-Oud-Feyenoord
Het is 125 jaar geleden dat er in Zutphen voor het eerst voetbal werd gespeeld. Dit gebeurde niet bij
ons aller Sp. Eefde - dat nu 69 jaar bestaat - maar bij Be Quick Zutphen. Om het jubileum te vieren,
werd er zaterdag 17 juni 2017 een wedstrijd gespeeld tussen een Zutphens elftal en Oud-Feyenoord
… met een Eefdese hoofdrolspeler!
Be Quick Zutphen speelde in haar beginperiode zelf op hoog niveau binnen de Nederlandse
competitie. Exact 100 jaar terug versloeg Be Quick Feyenoord in een oefenduel met 3-2.
Daarvan hangen nog foto’s bij Be Quick in de kantine. Het leek Be Quick bestuurslid Cees Seevinck
een leuk idee om de huidige kampioen een revanche aan te bieden tegen een Zutphens elftal. Het
huidige 1e elftal van de Rotterdammers trad weliswaar niet aan, maar hetwaren Oud-Feyenoorders
waaronder Regi Blinker en Peter Houtman die degens kwamen kruisen met een Zutphense selectie.
Eefdsese namen
Het Zutphense efltal bestond uit spelers van AZC, Be Quick, FC Zutphen, De Hoven en Sp. Eefde.
Bart Scholten en Jorn Braakhekke mochten namens Sp. Eefde deelnemen aan deze ‘revanchewedstrijd’.
Beide zwartwitten zijn supporter van de club uit Rotterdam en mochten dus tegen hun oude helden
spelen. Bart Scholten keepte de eerste helft en Jorn Braakhekke speelde na rust. “Een fantastische
ervaring en dan ook nog eens winnen,” aldus een stralende Bart Scholten. Waar bestuurslid Seevinck
Feyenoord een revanche wilde gunnen, besloten de spelers op het veld anders.
Het werd 4-3 in het voordeel van de Zutphense voetballers. Niemand minder dan Eefde speler
Jorn maakte de beslissende 4-3. “Er lopen individueel hele goede voetballers in dit elftal, erg leuk
om daar deel van uit te mogen maken! Om dan ook nog eens de winnende te maken, is een
mooie kers op de taart,” lacht de 20-jarige Jorn. De matchwinner moest echter wel bekennen
dat hij weinig spelers uit het elftal van de oud-Feyenoorders kende. “Mike Obiku, Regi Blinker en
Peter Houtman zijn wel bekende namen voor mij. Verder viel mijn kennis ietwat tegen,
maar al met al was het een hele mooie middag.”

Teamfoto’s Sp. Eefde 2017-2018

Spc. Eefde 1
Klasse: 4e klasse E
Trainingsavonden: Dinsdag 20.15-21.45 en Donderdag 20.15-21.45
Trainer: Jeroen VD Tol
Leiders: Jurgen Peters, Remco Beltman & Pim Mogezomp
Assistent-scheidsrechter: John Aalpol

Spc. Eefde 2
Klasse: 3e klasse A
Trainingsavonden: Dinsdag 20.15-21.45 en Donderdag 20.15-21.45
Trainer: Marcel Remmelink
Leiders: Bennie Achtereekte & Jacques Witmarsum

Spc. Eefde 3
Klasse: 6e klasse 17
Trainingsavonden: Dinsdag 20.15-21.45 en Donderdag 20.15-21.45
Leider: Jeroen Van Zeijts

Spc. Eefde 4
Klasse: 6e klasse 15
Trainingsavond: Donderdag 20.00-21.30
Leider: Thomas Jansen

Spc. Eefde jo. 17-1
Klasse: 3e klasse 15
Trainingsavonden: Maandag 19.30-21.00 en Woensdag 19.30-21.00
Trainer: Ilonka Nijland
Leider: Myriam Jansen

Spc. Eefde jo. 17-2
Klasse: 3e klasse 14
Trainingsavonden: Maandag 19.30-21.00 en Woensdag 19.30-21.00
Trainer: Demi Zaaier
Leider: Ludo de Haan
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Spc. Eefde jo. 15-1
Klasse: 3e klasse 11
Trainingsavonden: Dinsdag 18.30-19.45 en Donderdag 18.30-19.45
Trainers: Tristan Rood & Rens Braakhekke
Leider: Erik Remmelink

Spc. Eefde jo. 15-2
Klasse: 4e klasse 19
Trainingsavonden: Dinsdag 18.30-20.00 en Donderdag 18.30-20.00
Trainer: Michel Brinkman
Leiders: Andre Pauli & Henk Cornelisse

Spc. Eefde jo. 15-3
Klasse: 5e klasse 22
Trainingsavonden: Maandag 18.45-20.00 en Donderdag 18.45-20.00
Trainers: Niels van der Spek & Gerben de Lange
Leiders: Maaike Calis, Michel Werkhoven & Marco Aalpol

Spc. Eefde jo. 13-1
Klasse: 2e klasse 07
Trainingsavonden: Maandag 18.45-20.00 en Donderdag 18.45-20.00
Trainers: Niek Bralts & Bob Spiegelenberg
Leider: Pim Mogezomp

Spc. Eefde jo. 13-2
Klasse: 4e klasse 12
Trainingsavonden: Maandag 18.45-20.00 en Woensdag 18.45-20.00
Trainers: Tom Klein Nagelvoort& Tom de Boer
Leider: Arnold Braakhekke

Spc. Eefde jo. 11-1
Klasse: 1e klasse 09
Trainingsavonden: Dinsdag 18.30-19.45 en Donderdag 18.30-19.45
Trainers/Leiders: Gerard Schonewille/Bas Scholten

Teamfoto’s Sp. Eefde 2017-2018

Spc. Eefde jo. 11-2
Klasse: 4e klasse 15
Trainingsavonden: Dinsdag 18.30-19.45 en Donderdag 18.30-19.45
Trainers/Leiders: John Koster & Bas Niessen

Spc. Eefde jo. 11-3
Klasse: 5e klasse 14
Trainingsavonden: Dinsdag 18.30-19.45 en Donderdag 18.30-19.45
Trainers: Gerard Schonewille & Bas Scholten
Leiders: Marco de Jong & Frits Wolters

Spc. Eefde jo. 9-1
Klasse: 4e klasse 15
Trainingsavonden: Maandag 18.30-19.35 en Woensdag 18.30-19.35
Trainers/leiders: Marc Dashorst / Bjorn Ramakers

Spc. Eefde jo. 9-2
Klasse: 4e klasse 14
Trainingsavond: Woensdag 18.30-19.35
Trainer/leider: Erik Leisink

Spc. Eefde jo. 8-1
Klasse: 3e klasse 17
Trainingsavond: Woensdag 18.30-19.35
Trainer/leider: Marcel Pasman

Spc. Eefde jo. 7-1
Klasse: 1e klasse 08
Trainingsavond: Woensdag 18.30-19.35
Trainer/leider: Mirjam Wissink & Bertine Oostervink

Teamfoto’s Sp. Eefde 2017-2018

Kabouters
Trainingsavond: Woensdag 18.30-19.35
Trainer: Marc Dashorst
Leidster: Mirjam Wissink

Selectietrainers Jeroen van der Tol en Marcel Remmelink blikken vooruit aan
vooravond nieuwe seizoen:

‘De spelvreugde en
beleving moeten van
de grasmat afspatten’

Terug op het oude nest; dat geldt voor zowel Eefde’s nieuwe hoofdtrainer
Jeroen van der Tol als zijn secondant in de selectie, Marcel Remmelink.
Na een waardevolle voorbereiding kijken de oefenmeesters uit naar de
competitiestart! En daarbij zijn ze eensgezind in hun verwachtingspatroon;
goede resultaten boeken met ‘begeisterung’ als drijfveer!
“En deze selectie leent zich daar prima voor,” steekt Jeroen direct van wal. “Het is eigenlijk een
zeer evenwichtige mix van ervaring en jeugdige geldingsdrang. En dat is enorm belangrijk. Waar de
routiniers op bepaalde momenten kunnen temperen en relativeren, is het vaak onbevangene karakter
van de jonge jongens op andere momenten juist weer nodig om extra gif in de ploeg te brengen.
Zowel het eerste als tweede elftal huisvest die beide kwaliteiten; hopelijk zullen we daar op
doorslaggevende momenten ons voordeel mee doen.”

Profiel Jeroen van der Tol
Leeftijd: 39
Actieve carrière:
alle jeugdelftallen en
13 jaar selectiespeler Spc. Eefde
Trainerscursus:
TC3 en UEFA B
(standaardteams t/m 2e klasse)
Trainerservaring:
2 jaren Spc. Eefde 2,
3 jaren assistent/trainer FC Zutphen 1
en 3 jaren Spc. Brummen 1

‘Het Wonder van de Wolzak’
Jeroen en Marcel zijn zich er van bewust dat een trainerswissel vaak nieuwe verwachtingen met zich
meebrengt. Toch prediken beide mannen vooral realisme. “Het tweede elftal degradeerde vorig jaar,
maar op ons verzoek stond de KNVB toch toe dat we dit jaar weer in de 3e klasse mogen acteren,”
verklaart Marcel. “Dat is vooral belangrijk omdat je van voetballen tegen betere tegenstanders zelf ook
beter wordt. En door op hoger niveau te ballen, is de stap van het tweede naar het eerste ook minder
groot. We kunnen echter niet verwachten dat we direct om de hoogste plaatsen zullen meespelen.
Onze eerste stap is voetballen vanuit een degelijke organisatie en van daaruit vertrouwen op te
bouwen om tot resultaten te komen. Want natuurlijk hopen we die ook met regelmaat te boeken;
winnen is toch het leukste aan ons spelletje.”
De lat kan voor het eerste elftal wat hoger gelegd worden. Jeroen: “Ik mik op promotie,
dat is ook een ambitie die de club uitspreekt. En het past het beste bij mijzelf. Spelers moeten
zich optimaal willen ontwikkelen en aan mij dan de taak de poppetjes op de goede plek te zetten
en de speelwijze te kiezen die het beste bij deze groep past. Dat is vooral spelen met de druk naar
voren en dat vraagt een goede mindset bij de spelers. Bevlogenheid is daarin het sleutelwoord;
je moet die onverzettelijkheid uitstralen dat er voor de tegenstanders niets te winnen is.
Ik ben overtuigd van de kwaliteiten van de groep, maar we moeten hier ook reëel zijn; we kunnen
geen ‘Wonder van de Wolzak’ verrichten. Spc. Eefde is geen club die bijvoorbeeld binnen drie jaar
bovenin de 2e klasse meespeelt. Dat hoeft ook niet. Ik vind het belangrijk dat mensen op
zaterdagmiddag naar de Wolzak komen en gegrepen worden door het enthousiasme van mijn team.
Dan kan je best eens een zeperd krijgen, maar de spirit van het team moet aanstekelijk werken,
waardoor de mooie supportersschare een leuke middag heeft.”
Vervolg zie pagina 13

Profiel Marcel Remmelink
Leeftijd: 49
Actieve carriere:
tot 20e jaar, de jeugdteams Spc. Eefde
Trainerscursus:
TC3 (standaardteams t/m 4e klasse)
Trainerservaring:
Verschillende jeugdteams Spc. Eefde,
A-jeugd Vorden en A-jeugd Voorst

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
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Karaktermensen
Een filosofie die naadloos aansluit op de moraal die beide mannen als voetballer ook uitstraalden.
Waar Marcel door blessures in de senioren nauwelijks lange tijd achtereen in een standaardteam kon
acteren, werkte Jeroen zich - mede door zijn onverzettelijkheid - op van 2e elftal speler tot speler in
Eefde 1. “Ik heb verschillende trainers meegemaakt, waarvan bijvoorbeeld John Trentelman en Peter
Vogel veel extra technische en tactische bagage mee konden geven. Toch denk ik vooral terug aan met
name de periode als A-junior met Jan Kablau als trainer. Tegen alle adviezen in liet Jan ons spelen in
de Hoofdklasse en daarin presteerden we erg goed. Voetbaltechnisch en vooral fysiek behoorden we
zeker niet tot de beste teams van de competitie, maar door de eenheid binnen de groep en doordat
Jan ons altijd wist te raken op de juiste wijze, werden er hele goede resultaten behaald. Ik zie daarin
een vergelijk met de huidige groep, die ook zeer hecht is. Aan mij de taak ze te triggeren voor elkaar
door het vuur te gaan - dan kunnen we mooie momenten meemaken denk ik.”
Terugdenkende aan zijn jeugdjaren bij Spc. Eefde, roemt Marcel vooral de huidige situatie op De
Wolzak. “De faciliteiten zijn echt van zeer hoog niveau voor een vierdeklasser. We hebben een
prachtaccommodatie met kantine, kleedkamers en kunstgrasveld en kunnen gebruik maken van zeer
goed trainingsmateriaal. Het eerste en tweede beschikt over meerkoppige begeleiding en ook de jeugdteams zijn goed bezet. Daarin vind ik het geweldig dat verschillende selectiespelers ook jeugdelftallen
trainen; je wilt niet weten hoe belangrijk dat is. De jeugd steekt veel op van spelers die op het hoogste
clubniveau spelen en de betrokkenheid door de hele club heen wordt hierdoor enorm vergroot.”
Mooi perspectief
De beide trainers kijken terug op een goede voorbereiding. “Wellicht nog niet direct qua prestaties,”
verduidelijkt Jeroen, “maar wel als je bijvoorbeeld kijkt naar de sfeer die op de trainingen heerst. Dat
vind ik erg belangrijk, denk ook dat mijn sterke punten op het menselijke vlak liggen. Technisch en
tactisch zie ik zeker nog verbeterpunten, maar plezier in voetballen moet de basis zijn.” Marcel vult aan:
“dat plezier willen we als trainers en begeleiding ook op de groep uitstralen. We kennen beiden het
Eefdese sfeertje door en door en dat we nu voor de selectie staan, maakt ons natuurlijk ook wel trots.
Als trainer in het amateurvoetbal is het prachtig de club te trainen die in je hart zit. Spelers mogen
er ook trots op zijn in het eerste of tweede te spelen en dat uitstralen. We kijken uit naar een mooie
zwartwitte periode!”

Eefde 1; Trainer Jeroen van der Tol, ass. scheidsrechter
John Aalpol, ass. trainer Jurgen Peters en leiders
Remco Beltman en Pim Mogezomp.

Eefde 2; Trainer Marcel Remmelink,
ass. trainers en leiders Bennie Achtereekte en
Jacques Witmarsum (niet op de foto)

Sp. Eefde presenteert; de
officiële supportersvereniging
Ja, u leest het goed. Sp. Eefde heeft sinds deze zomer een officiële supporters-vereniging. Nu kennen wij natuurlijk de supportersverenigingen in
het betaalde voetbal. Misschien zijn vele van u wel lid van de SV
(supportersvereniging) van Ajax, Feyenoord of Go Ahead Eagles.
De SV Sp. Eefde is niet te verwarren met de zogeheten harde kern die we kennen bij deze clubs.
Deze supportersvereniging is een organisatie met betalende leden, van het inkomende geld worden
sfeeracties voor, tijdens en buiten de wedstrijden om georganiseerd. In het amateurvoetbal is het
echter niet vanzelfsprekend om een supportersverenging te hebben; de clubs zijn vaak te klein en
zo’n vereniging is dan toch niet nodig?
Sp. Eefde besloot anders en zo werd afgelopen zomer een officiële supportersverenging in het leven
geroepen door een groepje Eefdenaren. Hoe is dit zo gekomen? Wat zijn ze precies van plan?
En natuurlijk, hoe worden we lid? Om antwoorden op deze vragen te krijgen spreken we af
met één van de initiatiefnemers, Tim Kamphorst.
Gezellige boel
Het is een regenachtige septemberavond als we in de rust van een oefenwedstrijd tussen Eefde 2 en
Blauw-Wit ’66 2 met Tim Kamphorst snel een kopje koffie drinken. Ondertussen vragen wij hem naar
de toch wel bijzondere oprichting van de supportersvereniging van Sp. Eefde. Samen met Tristan Rood,
Hans Drent en Michael Lok kwam hij op het idee om een SV te beginnen bij onze plaatselijke trots.
Tim heeft zelf jarenlang gevoetbald bij Sp. Eefde en inmiddels volgt hij het 1e overal waar ze gaan.
Dit doet hij niet alleen, de laatste jaren is er meer en meer sprake van groep toeschouwers die de
wedstijden van het 1e op de voet volgen. Met name de thuiswedstrijden worden druk bezocht.
“Dit is eigenlijk grotendeels te danken aan het fanatieke tweede elftal, dat er een gezellig boel van
maakt,” lacht Tim. Het idee voor de supportersvereniging is min of meer zo gegroeid. Het is zo’n drie
jaar geleden begonnen met een wedstrijd tegen Almen. We besloten met een aantal jongens om een
sfeeractie te starten met vuurwerk en een grote poster van de toenmalige trainer Herman van Zeijts,”
aldus Tim. Het hoogtepunt was toch wel de promotiewedstrijden tegen Rijssen Vooruit ruim een
jaar geleden. Er werden bussen geregeld voor de uitwedstrijd, spandoeken gemaakt en vuurwerk
afgestoken. De fantastische sfeer zorgde helaas niet voor promotie, maar wel voor een overvloed
aan complimenten van alle kanten, waaronder van de tegenstander. Mocht je de beelden van deze
wedstrijd nog niet gezien hebben? Schaam je en kijk ze snel terug!!

De huidige trainer van het eerste elftal beaamt het belang van deze steun. “Het is uniek voor een
team uit de 4e klasse. Dit initiatief is natuurlijk heel mooi, je wordt er als team echt door gesteund.”
Hier springt Tim direct op in. “Dat is natuurlijk ook onze bedoeling. Er is srpake van een mooie wisselwerking tussen de supporters en de spelers” De supportersvereniging is opgezet om dit soort acties
te organiseren. “We willen geld ophalen voor de sfeeracties tijdens de derbywedstrijden en andere
belangrijke wedstrijden,” zo stelt Tim. Deze vereniging maakt het makkelijker om iets te organiseren en
op deze manier is er ook een aanspreekpunt betreft supportersacties.
Jeugdsferen
Maar deze steun zal niet alleen gericht zijn op het 1e elftal. “Wij willen ons ook op de jeugd richten,
denk hierbij aan een spandoek tijdens eventuele kampioenswedstrijden. Als supportersvereniging
willen wij ieder team van Sp. Eefde steunen. We staan ook open voor ideeën van de leden,” aldus Tim.
Hoe meer leden, hoe meer de SV (supportersvereniging) voor de teams kan doen. De eerste voorbereidingen zijn al begonnen voor de wedstrijd tegen Almen, zaterdag 30 september. Er is een mooi
spandoek gemaakt en natuurlijk zal onze mascotte Eef de Panda wederom in actie komen om het 1e
elftal te steunen. “En er zit nog meer aan te komen, maar dat gaan we nog niet verklappen. Volg ons
maar op facebook via Supportersvereniging Sp. Eefde,” besluit Tim. Via facebook kun je ook zien hoe
de sfeeracties tegen Almen zijn verlopen, neem dus snel een kijkje!
Wat kost het?: 25 euro per jaar
Waar kan ik mij opgeven?: s.v.sportclubeefde@gmail.com (Tim Kamphorst) of via Facebook
Waarom? Je steunt sfeeracties bij de wedstrijden van het 1e elftal en andere activiteiten
gericht op het supporteren van de gehele vereniging
Wie? Tim Kamphorst, Michael Lok, Hans Drent en Tristan Rood

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

OVER DIT VERHAAL HEBBEN WE
400 JAAR GEDAAN

Da’s heel lang. En over ons mooie

Ja, bij Grolsch zijn

Grolsch en met name de smaak valt dan

we dol op verandering, maar niet als het

ook heel wat te vertellen. Vraag dat maar

over ons bier gaat. Daarom hebben we

aan een van onze brouwmeesters. Wel zorgen

het brouwproces nauwgezet vastgelegd in

dat u de middag vrijhoudt en dat iemand de

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

hond even uitlaat. Wist u bijvoorbeeld dat we

die kluis… dat vertellen we niet.

Grolsch nog vrijwel net zo brouwen als vier

Tot zover de theorie, nu de

eeuwen geleden? Met water uit onze eigen

praktijk. Daarvoor zitten we bij Grolsch

bronnen. Natuurlijk maken we inmiddels
iets meer Grolsch dan toen we net

iedere morgen al vroeg aan het bier.
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begonnen. Dus de handpomp hebben

geen ander in staat om een Grolsch

we helaas moeten vervangen door

slapend met de ogen dicht te

een iets geavanceerder exemplaar.

herkennen, lauw, warm of koud en

Maar verder is er weinig veranderd.

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

komende 400 jaar lekker zo doen.

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

De smaak die het “Grolsche” bier vanaf

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.

Waar zijn de Eefde dames
gebleven?
Vorig jaar was dit nog de vraag die bij AZC vaak de ronde deed… dit jaar horen we dit geluid regelmatig bij Eefde. Aankomend seizoen loopt het namelijk even iets anders dan de voorgaande jaren.
Dat de aanwas van nieuwe dames de laatste jaren tegenviel, is geen geheim. En dat daardoor drie jaar
geleden de samenwerking met AZC dames werd aangegaan ook niet. De eerste twee jaar was dit nog
een samenwerking waarbij de teams elkaar aanvulden wanneer een van beide te weinig speelsters had.
Dit seizoen is er zelfs sprake van een daadwerkelijke fusie van beide teams. Vorig jaar werd besloten
om in de zaterdagcompetitie mee te doen en de thuiswedstrijden om en om bij AZC en bij SP Eefde
te spelen… maar ook dit gaat komend seizoen veranderen.
Wens voor een eigen team
Dat de samenwerking tussen beide verenigingen een ontzettend leuk en gezellig team op de been
heeft gebracht, neemt niet weg dat het doel en de wens is om ieder een eigen team op de been te
brengen. Het plan was dan ook dat beide clubs om aan het begin van dit seizoen beide weer een
eigen team zouden hebben … dit is helaas op beide locaties niet gelukt.
Dit jaar gaat het dus net even anders dan afgelopen jaar. Omdat de dames van AZC zich vorig jaar aan
ons hebben aangepast, was het niet meer dan logisch dat het dit jaar andersom zou zijn. Het combinatieteam gaat daarom dit jaar deelnemen in de zondagcompetitie. De wedstrijden zullen daardoor
op het AZC complex gespeeld gaan worden. Wel wordt er op de dinsdagavond nog op de Wolzak
getraind, om zo toch nog wel wat bij Sp. Eefde te kunnen doen. En op deze manier kunnen een aantal
dames, die moesten stoppen door de nieuwe oplossing (zondagvoetbal), af en toe nog meetrainenen!
Op naar een Sp. Eefde damesteam!
Het streven is nog steeds om volgend seizoen weer een eigen dames team te hebben bij Sp. Eefde
en niet meer afhankelijk te zijn. We zullen er dit seizoen dan ook alles aan doen om dat voor elkaar te
krijgen. Als echte Eefdenaar is het natuurlijk niet makkelijk om je vertrouwde voetbalvereniging deels
achter te laten. Dat dit toch gebeurt, verandert niets aan de wens om volgend jaar weer volledig op
ons eigen, mooie complex te vinden te zijn met een Sp. Eefde damesteam. De liefde voor voetbal
wint het van de keuze om niet te voetballen of een samenwerking aan te gaan.
De komende edities zullen de dames zeker vaker in de spotlights komen,
dus vergeten doen we ze niet!!

