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Het is weer zover! De competitie is  weer begonnen en voor u 
ligt het eerste nummer van het WZN, het bewaarnummer, onze 
presentatiegids. 

We kunnen terugblikken 
op een spannend maar 
ook sportief seizoen, waar-
bij ons vlaggenschip tot 
aan de laatste minuut in 
Rijssen uitzicht had op 
promotie. Helaas lukte 
het de mannen van 
Herman van Zeijts net 
niet. Een enorme steun in 
de rug had “ons eerste” 
aan de enorme supporters-
schare (zie voorpagina) die in Rijssen aanwezig was. Op ludieke 
en luidruchtige wijze werden ze tot aan het eind toe toegezon-
gen en ondersteund. Als vereniging mogen we hier trots op zijn.

Verder is er weer veel werk verzet door de vele vrijwilligers die 
onze club telt. Verder in dit blad kunt u foto’s zien van het Inter-
nationaal Jeugdtoernooi, het Jeugdkamp, vrijwilligersavond, de  
nieuwe bar en het damesvoetbaltoernooi tbv Pink Ribbon. 
Dankzij de bijdrage van vele sponsoren hebben wij 10 september  
€ 7.625,00 kunnen overmaken aan Pink Ribbon. Een prestatie  
van formaat!

Dit seizoen spelen we weer met 4 seniorenteams, nadat vorig 
seizoen het 4e lopende het seizoen helaas moest worden  
teruggetrokken. Met de juiste instelling van onze spelende leden 
kunnen we dit seizoen toch met 4 teams eindigen.

Bij de jeugd ontbreekt dit seizoen (éénmalig) een A jeugd  
of zoals het tegenwoordig heet JO-19. Verder zijn er een B1, C1 
en C2, D1, 2, 3, E1, 2, 3, 4 en F1, 2, 3. De dames hebben (ook) 
dit seizoen een  samenwerking met AZC. Dit seizoen 1 team, 
hetgeen betekent dat u onze dames (SP Eefde en AZC) in  
ieder geval bij de thuiswedstrijden in het tenue van AZC zult zien 
spelen; er moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt bij een 
samenwerking. Tot slot wordt er door 35+1 en 45+1 teams op de 
vrijdagavond gespeeld in een 7 tegen 7 competitie.

Begin (10) oktober is weer onze jaarlijkse ledenvergadering. 
Natuurlijk zijn hierbij alle leden van harte welkom, de uitnodiging 
voor de ALV treft u ook aan in het Wolzaknieuws en binnenkort 
op de Website.

Beste iedereen, namens het bestuur, nogmaals 
hartelijk dank voor uw inzet.  We gaan weer 
een mooi, spannend en sportief seizoen toe.

Marc Majoor voorzitter SP Eefde
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Terugblik Pink Ribbon toernooiTerugblik Pink Ribbon toernooi
Op 21 mei heeft het dames-voetbaltoernooi 
ten bate van Pink Ribbon plaatsgevonden. De 
organisatie en deelnemers blikken terug op een 
prachtige dag. Het toernooi is georganiseerd op 
initiatief van damestrainster Ilonka met het doel 
aandacht te vragen voor damesvoetbal en dit te 
combineren met een goed doel. Zij kreeg meteen 
veel enthousiaste reacties van het damesteam, 
een aantal moeders en het bestuur, waaruit uitein-
delijk de commissie en organisatie gevormd is.

De dag begon al goed met een zonnetje en een 
strakblauwe lucht en de velden die er prachtig bij 
lagen met alle roze decoratie, zoals bijvoorbeeld 
roze belijning van de velden en de gehaakte, 
roze hoekvlaggen. Speciaal voor het goede doel 
hebben op 21 Mei een flink aantal oud-speelsters 
de voetbalschoenen weer aangetrokken om een 
fantastische wedstrijd te spelen, waarmee het  
toernooi is geopend. Met schorten aan en oven-
wanten voor de keepsters trokken zij ten strijde. 
Deze wedstrijd is uiteindelijk geëindigd in een 
mooi gelijk spel en was een spektakel om naar 
te kijken. Na de openingswedstrijd is het toernooi 
van start gegaan en is er de hele middag lekker 
gevoetbald. Na een warm en vermoeiend toer-

nooi is de finale uiteindelijk gewonnen door het 
damesteam van AZC. Dweilorkest ‘La dolca vita’, 
uit Weerselo, dat uitsluitend uit dames bestaat, 
heeft vervolgens een geweldige sfeer gecreëerd 
op het terras door het spelen van heerlijke mee-
zingers. Nog steeds werd er genoten van een 
heerlijk zonnetje en hier en daar een drankje.
Aansluitend hebben we genoten van een  
feestavond, waarbij de muziek afwisselend  
verzorgd werd door DJ-Jesse en liveband “Final 
Squad”. Wederom een geslaagd toernooi bij 
Sportclub Eefde, dat niet mogelijk geweest zou 
zijn zonder de fantastische vrijwilligers die de 
handen weer uit de mouwen hebben gestoken. 
Vele vrijwilligers zijn nodig geweest voor zowel  
organisatie als barpersoneel, scheidsrechters en 
nog vele anderen. Daarnaast willen we natuur- 
lijk in het bijzonder de sponsoren van het toer-
nooi bedanken, zonder wie we nooit aan het  
prachtige bedrag hadden kunnen komen waar 
we nu op zijn geëindigd.

We hebben 10 september het prachtige bedrag 
van €7625,00 aan stichting Pink Ribbon kunnen 
schenken waarmee we kunnen bijdragen aan 
het onderzoek naar borstkanker.
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Dames sportclub Eefde in het nieuw
Op 19 Maart 2016 werd ons dameselftal in een 
nieuw jasje gestoken! En dat niet alleen! Er werden 
ook  tassen aangeboden. Dat alles gesponsord 
door Majoor makelaars, Bagged for good en  
Legotheek. 
Komend seizoen kunt u de dames met hun  
nieuwe tassen en nieuwe sweaters bewonderen 
op de Wolzak. Erg leuk om te zien hoe de dames 
doormiddel van dezelfde sweaters en tassen echt 
een team worden!

Ook komend seizoen gaat  het damesteam  
van Eefde samen werken met AZC. Wat vorig 
seizoen een samenwerking was met het af en toe 
lenen van speelsters, gaat dit seizoen iets anders 
worden. Namelijk de twee damesteams worden 
één team.
Onder de naam SP-Eefde/AZC zullen de dames 
komend seizoen met 1 team aan de competitie 

deelnemen. De wedstrijden zullen op zaterdag 
gespeeld worden.

Ook hierbij zijn de dames van Eefde in hun eigen 
prestatiekleding te bewonderen en AZC behoud 
hierbij ook hun eigen outfit.
De thuiswedstrijden worden gespeeld in het  
AZC-tenue,  de uitwedstrijden in het tenue van 
SP-Eefde.

Zaterdag  19 maart werden de sweaters en tassen 
aangeboden aan de dames door de sponsoren 
Majoor makelaars, Bagged for good en Lego- 
theek. 
Bij deze willen de dames de sponsoren harte- 
lijk bedanken en kunnen komend seizoen met  
een mooie nieuwe samenstelling het seizoen  
beginnen! Met een mooie tas en sweater. Aan de 
presentatie zal het niet liggen.
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Interview
Iedere amateurvereniging heeft ze rond-
lopen. De waterdragers van de club. Als 
er iemand geblesseerd is komen ze het 
veld op en repareren ze de geblesseerde  
speler. Maar wie zijn de ‘verzorgers’ van  
SP Eefde nou eigenlijk? Aan het woord  
zijn Ienske ter Mul- Smeerdijk en Harry 
Makkink, de verzorgers van Eefde.
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Hoe ben je bij Eefde terecht gekomen?
Ienske: Mijn broer, Henk- Mathijm Smeerdijk, al jaren actief binnen Sp. Eefde gaf mij de tip 
dat er een vacature was, en ondertussen had hij ook bij Ton Scholten aangegeven
dat hij een zusje heeft die opleiding sportmassage volgt. Zo werd het contact gelegd!
Harry: Ik ben begonnen met de cursus sportmassage via het OSNO, 
het opleidingsinstituut voor sportverzorging, en daar had ik een stageplek voor nodig.

Wat houd het in om bij Sp Eefde verzorger te zijn?
Ienske: Voor mij betekend dat ik elke dinsdagavond en zaterdags om de twee weken 
verantwoordelijk ben voor de jongens mbt tot de verzorging van blessures.
Afgelopen seizoen heb ik met veel plezier de verzorging gedaan, 
mede door het succes van de jongens en hun trouwe supporters!!
Harry: Voor mij betekend het, om elke donderdag de verzorging te doen en dus ook om en om 
met Ienske de zaterdagen. Voor mij is het belangrijk om de spelers blessurevrij te houden.
Daarmee probeer ik te helpen. Het is positief als spelers zeggen dat het helpt. 
Die erkenning is een beetje waar je het voor doet.

Heb je een achtergrond wat met verzorging te maken heeft?
Ienske: Ik heb geen achtergrond wat met verzorging te maken heeft.
Harry: Helemaal niks. Daar zit hem ook gelijk de uitdaging in. Ik vind het een spannende 
uitdaging hier bij Eefde. Ik doe dit voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Mensen die 
me al wel eens zijn tegengekomen hebben gehoord dat ik een spraakgebrek heb. 
Juist daarom is het een extra uitdaging om zoiets nieuws te beginnen.

Heb je al eerder bij een andere club als verzorger gewerkt?
Ienske: Nee, tijdens de cursus heb ik wel aantal trainingsavonden meegelopen bij Sv Terwolde.
Harry: Ook voor mij is dit mijn eerste klus als verzorger.

Waarom heb je gekozen om verzorger te worden?
Ienske: De afgelopen jaren heb ik veel hard gelopen en 
daardoor ontstond bij mij de vraag welke invloed 
heeft het sporten eigenlijk op het menselijk lichaam, 
hoe kunnen blessures ontstaan en wat kun jezelf doen 
om ze te voorkomen. Dit is dan ook de reden geweest
om te starten met de cursus sportmassage.
Harry: Ik was vooral op zoek naar een nieuwe uitdaging. 
Via de stage ben ik er ingerold en tot nu toe bevalt 
het prima. Vooral het gevoel van kunnen helpen 
geeft een voldaan en goed gevoel.

Is een vooropleiding verplicht om in het 
amateurvoetbal aan het werk te gaan?
Harry: Dat weet ik niet zeker. Het is natuurlijk wel beter 
om er een cursus voor te volgen zodat je weet wat 
je moet doen bij bepaalde blessures. 
Maar daarnaast is ervaring natuurlijk ook erg belangrijk.
Ienske: Tijdens de wedstrijden is voornamelijk 
de EHBO belangrijk! Wat betreft een massage 
en tapen is het zeker verstandig een 
cursus sportmassage te volgen.
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Teamfoto’s Sportclub Eefde

Team: 1
Klasse 4e
aanvang thuiswedstrijd: 14.30 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
H. v. Zeijts, E. Groten, D.J. Volkers, 
R. Beldman, J. Aalpol
Verzorging: I. Smeerdijk, H. Makkink
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 20.00 - 21.30 uur
(keep dinsdag: 19.45 - 20.30 uur KG)
Trainingsveld:  KG
 

Team: 2
Klasse 3e
aanvang thuiswedstrijd: 12.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
G. Helmsing, E. Groten, H. Hoogendijk, 
N. Helmsing
Verzorging: I. Smeerdijk, H. Makkink
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 20.00 - 21.30 uur 
(keep dinsdag: 19.45 - 20.30 uur KG)
Trainingsveld:  KG

Team: 3
Klasse 5e
aanvang thuiswedstrijd: 12.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
G. Helmsing, E. Groten
Verzorging: I. Smeerdijk, H. Makkink
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 20.00 - 21.30 uur 
(keep dinsdag: 19.45 - 20.30 uur KG)
Trainingsveld:  KG

Team: 4
Klasse 6e
aanvang thuiswedstrijd: 14.30 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
T. Jansen, JW Makkink
Trainingsavond(en): 
donderdag
Trainingstijden: 20.00 - 21.30 uur
Trainingsveld:  ∆ naast KG
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Teamfoto’s Sportclub Eefde

Team: 35+1
Klasse 1e
aanvang thuiswedstrijd: 19.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
M. Dashorst
Trainingsveld:  KG

Team: 45+1
Klasse 1e
aanvang thuiswedstrijd: 19.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
E. vd Tol
Trainingsveld: KG

Team: JO17-1
Team voorheen: B1
Klasse 3e
aanvang thuiswedstrijd: 11.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
Pepijn Stronks, H.M. Smeerdijk
Trainingsavond(en): 
maandag, woensdag
Trainingstijden: 19.00 - 20.30 uur
Trainingsveld:  KG

Team: JO15-1   
Team voorheen: C1   
Klasse 3e     
aanvang thuiswedstrijd: 10.15 uur  
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
D. Zaaier 
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag   
Trainingstijden: 18:30 -19:45 uur  
Trainingsveld: KG    
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Teamfoto’s Sportclub Eefde

Team: JO15-2
Team voorheen: C2
Klasse 5e
aanvang thuiswedstrijd: 11.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
T. Schmohl, M. Brinkman
Trainingsavond(en): 
maandag, woensdag
Trainingstijden: 18.30 -19.30 uur
Trainingsveld:  KG

Team: JO13-1
Team voorheen: D1
Klasse 2e
aanvang thuiswedstrijd: 10.15 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter:
T. Rood, N. Bralts, H.M. Smeerdijk
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.45 - 19.45 uur
Trainingsveld:  KG

Team: JO13-2
Team voorheen: D2
Klasse 3e
aanvang thuiswedstrijd: 10.15 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
R. Jacobs, M. Werkhoven, M. Aalpol
Trainingsavond(en): 
maandag, donderdag
Trainingstijden: 19.00 - 20.00 uur
Trainingsveld:  maandag KG, 
donderdag ∆ naast KG/∆ veld 1.2

Team: JO13-3
Team voorheen: D3
Klasse 4e
aanvang thuiswedstrijd: 11.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
L. de Haan
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 19.00 - 20.00 uur
Trainingsveld:  ∆ naast KG/∆ veld 1.2
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Teamfoto’s Sportclub Eefde

Team: JO11-1
Team voorheen: E1
Klasse 2e
aanvang thuiswedstrijd: 10.15 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
G. Schonewille, B. Scholten
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.45 uur
Trainingsveld: dinsdag KG, 
donderdag ∆ naast KG/∆ veld 1.2

Team: JO11-2
Team voorheen: E2
Klasse 3e
aanvang thuiswedstrijd: 09.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
B. Spiegelenberg, P. Mogezomp
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.45 uur
Trainingsveld: dinsdag KG, 
donderdag ∆ naast KG/∆ veld 1.2

Team: JO11-4
Team voorheen: E4
Klasse 5e
aanvang thuiswedstrijd: 10.15
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
G. de Lange, F. Wolters
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.30 uur
Trainingsveld: dinsdag ∆ naast KG/
∆ veld 1.2, donderdag KG

Team: JO11-3
Team voorheen: E3
Klasse 4e
aanvang thuiswedstrijd: 09.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
J. Swennenhuis, J. Koster
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.30 uur
Trainingsveld: dinsdag ∆ naast KG/
∆ veld 1.2, donderdag KG
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Teamfoto’s Sportclub Eefde

Team: JO9-1
Team voorheen: F1
Klasse 4e
aanvang thuiswedstrijd: 09.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
W. Nengerman, N. vd Spek (Di)
Trainingsavond(en): 
dinsdag, donderdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.30 uur
Trainingsveld: dinsdag ∆ naast KG/
∆ veld 1.2, donderdag KG

Team: JO9-2
Team voorheen: F2
Klasse 5e
aanvang thuiswedstrijd: 09.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
M. Dashorst, B. Ramakers
Trainingsavond(en):  
woensdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.30 uur
Trainingsveld:  KG

Team: JO9-3
Team voorheen: F3
Klasse 6e
aanvang thuiswedstrijd: 09.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
E. Leisink, M. Pasman
Trainingsavond(en): 
woensdag
Trainingstijden: 18.30 - 19.30 uur
Trainingsveld:  KG

Team: Dames
Klasse 4e
aanvang thuiswedstrijd: 12.00 uur
Trainer(s)/leider(s)/grensrechter: 
I. Nijland, S. Nijveld
Verzorging: S. Meijer
Trainingsavond(en): 
maandag, woensdag
Trainingstijden: 19.30 - 21.00 uur
Trainingsveld:  KG
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Scheidsrechters
Bij Sportclub Eefde hechten wij er veel waarde 
aan dat er elke wedstrijd een goede scheids- 
rechter op het veld staat. Niet een vader in zijn 
spijkerbroek die uit het publiek gehaald wordt op 
het laatste moment en ook geen ouder die te-
vens trainer of leider is. Afgelopen seizoen hebben  
11 junioren de pupillen scheidsrechterscursus 
van de KNVB gedaan. U ziet ze nu wekelijks terug 
op onze velden om de wedstrijden van de E en 
de F in goede banen te leiden. 

In het begin ging dat onder begeleiding van 
een van onze meer ervaren scheidsrechters.  
Nu doen ze dat meestal zelf. We zijn ongeloof-
lijk trots op deze jongeren, want u zult allemaal 
wel weten dat scheidsrechter zijn niet altijd even 
makkelijk is. Hoe leuk is het dan ook als een  
toeschouwer haar waardering laat blijken?  
Joost van den Biezenbos, zelf spelend in de B1, 
had het fluiten van een bekerwedstrijd van de F3 
voor zijn rekening genomen. Dat hij dit fantastisch 
heeft gedaan blijkt wel uit een reactie van onze 
tegenstander die wij u niet willen onthouden. De 
reactie laat zien dat het bij het fluiten vooral ook 
gaat over plezier in het spel en begeleiding en 
niet alleen maar over het fluiten als een bal uit 
gaat. Een welverdiend en prachtig compliment 
Joost! 

Beste sportclub Eefde, Wat heb ik als ouder  
genoten van het voetbal gisteren van jullie f3 
tegen de f4 van Vorden. Onze jongste mocht 
vanuit de mini’s een keertje meespelen met de 
f4 van vv Vorden. Onze mannetjes hebben ver-
loren, maar waar ik nou echt van heb genoten 
is de scheidsrechter, die de wedstrijd leidde. Ik 
heb veel wedstrijden gezien met 3 voetballende 
zonen, maar dit was de liefste en begripvolste 
scheids die ik ben tegen gekomen. Hij strikte  

veters en gaf zelfs tips hoe een spelertje een 
vrije trap het best kon nemen. Ik wilde dit toch 
even kwijt. Ik heb geen idee hoe deze jongen 
heette, maar ik hoop dat jullie het weten en 
dit aan hem willen overbrieven. Of misschien 
leest hij het zo zelf. Heel veel voetbalplezier het 
komende seizoen. 

Met vriendelijke groeten,
Esther Zelle

Komend seizoen staat het scheidsrechterscorps 
weer klaar voor de club. We hebben gelukkig heel 
wat leden die af en toe bereid zijn een wedstrijd 
te fluiten. Dat ze vaak zelf ook nog voetballen is 
leuk maar maakt het ook wel eens lastig om de 
planning rond te krijgen. We moeten dan name- 
lijk ook met eigen wedstrijden van de scheids- 
rechters rekening houden. Door blessures, werk en 
andere verplichtingen kunnen ze ook soms niet 
en daarom komen we nog wel eens wat scheids-
rechters tekort, zeker bij de senioren en B-jeugd. 

We hopen het komend seizoen weer in te  
kunnen vullen met vrijwillige scheidsrechters, 
maar het kan voorkomen dat een team een 
keer zelf een scheidsrechter moet regelen. U kunt 
ervan uitgaan dat er alles aan gedaan wordt om  
dat te voorkomen, maar als het zich toch eens 
voordoet hopen we dat de teams het sportief  
oppakken en het zelf organiseren. We willen in elk 
geval proberen te voorkomen dat we naar een  
situatie toe moeten waarin leden verplicht  
moeten gaan worden om te fluiten en daarom 
sluiten we graag af met: wees zuinig op onze  
“thuisfluiters!”
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Afscheid van bijna 80 jaar selectievoetbal

Het afgelopen seizoen van het eerste elftal 
mag succesvol genoemd worden met een 
tweede plaats. Helaas konden de witzwarten 
het mooie seizoen niet bekronen met  
promotie. In de allesbeslissende wedstrijd in 
Rijssen werd nipt verloren. Na de wedstrijd 
zaten de spelers en supporters, die in grote 
getalen waren gekomen om de spelers te 
steunen, helemaal stuk.  Iedereen verwerkte 
op zijn eigen manier de nederlaag. Ergens 
op het veld zochten twee spelers elkaar 
even op en met tranen in hun ogen pak-
ten ze elkaar nog eens stevig vast.  Tom van 
Zeijts en Wardo Nengerman hadden zojuist 
hun laatste minuten gemaakt in Eefde 1 na 
negentien jaar selectievoetbal. Even kwamen 
alle emoties naar boven. Balend van de 
nederlaag, maar trots op henzelf, de spelers 
en de geweldige supporters. Maar ook de 
gedachte: Dit was het dan… 

End of an Era
De selectie van sportclub Eefde verliest dit 
seizoen niet alleen Tom van Zeijts (36) en 
Wardo Nengerman (36), ook Remco ten Pas 
(39) en Matthijs Verbei (35) zetten definitief 
een streep onder het voetballen in de selec-
tie. Samen zijn ze goed voor een kleine 80 
jaar selectievoetbal en met hun ervaring en  
enthousiasme zijn ze van grote waarde  
geweest voor de club. 

De heren die zijn verworden tot het meubilair 
van onze dorpsclub, hebben besloten om 
een trede lager te gaan spelen. Helemaal 
stoppen lukt ze niet. Remco: “Ik vind het 
spelletje veels te leuk en ook het ouwehoeren 
met de jongens”. De andere mannen sluit-
en zich hierbij aan. Tom vult aan: “Kijk het is 
natuurlijk wel lekker om niet de verplichting te 

hebben van het moeten trainen en altijd het 
haasten vanuit werk, maar ik denk dat wij wel 
een soort trainingsbeesten zijn.  “Misschien 
geld dat iets minder voor Wardo”, lachen 
ze. Ze krijgen komend seizoen meer tijd voor 
hun gezin/werk. “Maar mochten er ooit extra 
uren in een dag zitten dan kom ik graag 
weer trainen”, lacht Matthijs. Het geeft aan 
hoe graag de jongens nog willen voetballen, 
maar de combinatie met werk, gezin en vrije 
tijd is en wordt steeds moeilijker. “En daar-
naast merk je fysiek ook wel dat je minder 
wordt, de wedstrijden duren vaak net iets te 
lang”, knipoogt Tom.  

Hoogtepunten
Op de vraag waar ze als eerste aan moet-
en terugdenken wordt snel een antwoord 
gevonden. Het kampioenschap in 2007-2008 
was erg bijzonder, het is ook ons enige  
kampioenschap geweest. Matthijs: “We 
hadden een leuk elftal met een goede mix 
tussen jong en oud. Het is jammer dat we 
daarna degradeerden, met name omdat 
alle oude ervaren jongens tegelijk stopten”. 
Ondank het eenmalige kampioenschap zijn 
er meer sportieve hoogtepunten geweest 
waaronder nacompetitie voetbal in de 3e 
klasse en promotiefeestjes. “Het 2e seizoen in 
de 3e klasse onder Peter Vogel was bijzonder, 
we speelden uiteindelijk om promotie naar 
de 2e klasse, dit lukte helaas net niet”,  
herinnert Tom zich nog. Remco Ten Pas denk 
vooral aan de momenten waarop hij in het 
1e mocht staan. “In de 20 jaar selectievoet-
bal ben ik het merendeel actief geweest 
als keeper in het 2e, maar in het seizoen 
2004-2005 kreeg ik de kans in het 1e en we 
speelden een super seizoen. Daar bewaar 
ik mooie herinneringen aan”.

opmaakGoed.indd   16 01-11-16   10:21



Afscheid van bijna 80 jaar selectievoetbal
Afscheidswedstrijd 
Speciaal voor de twee oude vrienden 
Tom en Wardo werd op zaterdag 18 juni 
een afscheidswedstrijd gespeeld.  Ze 
speelden samen in de jeugd en daarna 
negentien jaar in het eerste van  
sportclub Eefde. “ Het was echt een 
prachtige dag, zo mooi om te zien dat 
zoveel mensen voor ons zijn gekomen,” 
aldus Tom.  De dag bestond uit een  
wedstrijd tussen het huidige eerste van 
Eefde en oud eerste spelers. Tom en  
Wardo speelden een helft mee bij  
beide elftallen.  Aansluitend vond er een 
feestavond plaats m.m.v. van een zanger. 
Zoals gezegd een mooie dag waar ze 
zelfs een beetje emotioneel van werden. 
“Op dit soort momenten sta je even stil 
bij alle momenten uit de afgelopen negentien 
jaar en alle mensen die je hebt leren kennen 
en die deze dag de moeite hebben genomen 
om te komen. Geweldig”,  zeggen beide 
heren zichtbaar nagenietend van deze dag.  
Ook Mathijs Verbei en Remco ten Pas werden 
deze dag in het zonnetje gezet en kregen een 
mooie speech van de huidige selectie. “ Jullie 
mogen best weten dat die speech veel voor 
me betekent. Er spreek veel waardering uit” 
vertelt Remco. 

3e elftal 
Komend seizoen gaan ze in het 3e spelen, dit 
team zal een mix worden van ervaren jongens 
en jonge spelers die uit de A-jeugd overkomen. 

Het 3e elftal blijft op de donderdag meetrainen 
met het 2e elftal dat onder leiding staat van 
Gerrit Helmsing.  Er komt een grote groep  
spelers uit de jeugd over naar de senioren. 
Deze groep gaat zich verdelen over het 1e, 2e 
en 3e. De jeugdspelers die niet in het 1e of 2e 
komen gaan hun wedstrijden in het 3e elftal 

spelen samen met de ‘oude garde’.  “Ik denk 
dat het goed voor de jonge jongens is dat er 
oudere spelers bij zijn en voor ons is het lekker 
dat we kunnen blijven trainen als we dat wil-
len”,  legt Remco uit.  Matthijs voegt hier aan 
toe: “Het is natuurlijk wel de bedoeling dat die  
gasten daar wat extra lopen he”. Het mes  
snijdt dus aan twee kanten, de ervaren spelers 
blijven op deze manier op een bepaald niveau 
trainen en de jonge gasten kunnen wat  
van hen leren.  Tom: “ Het is heerlijk om iets  
vrijblijvender te komen trainen en voetballen, 
maar de meeste van onze blijven toch train-
ingsbeesten willen zoveel mogelijk voetballen.”  
Het is goed om te horen dat deze heren  
behouden blijven voor de vereniging. Ze  
willen graag blijven voetballen en we zullen ze 
dus zeker nog veel tegenkomen op en rondom 
het voetbalveld van sportclub Eefde en niet in 
de laatste plaats als supporters van het eerste 
elftal. De supportersgroep die afgelopen  
seizoen als geweldig was wordt dus weer  
uitgebreid met de ex-spelers die zelf jarenlang 
op het veld hebben gestreden. 
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Sporten met Respect!

Vertrouwens Contact Persoon

Hoi! Ik ben Rijna Smeerdijk, Vertrouwens Contact 
Persoon (VCP) van Sportclub Eefde. Ik sta al meer 
dan 10 jaar langs de lijn in Eefde als supporter 
van mijn man en 3 zonen.
Omdat ik het heel belangrijk vind dat iedereen 
op een leuke en veilige manier kan sporten, heb 
ik de cursus Vertrouwens Contact Persoon van het 
NOC*NSF gevolgd. 

Sporten is super! Maar het is vooral heel belang- 
rijk dat kinderen, maar ook volwassenen, een 
fijn, gezellig, maar bovenal veilig sportklimaat  
hebben. Hier wil ik me graag voor inzetten. Om 
dat voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat we 
allemaal respectvol met elkaar omgaan. 
 
Het is niet altijd even gemakkelijk om problemen 
of moeilijkheden (pesten,  (seksuele) intimidatie 
of andere zaken) met de persoon zelf te besprek-
en. Je kunt de persoon die volgens jou ‘onge-
wenst gedrag’ vertoont daarop aanspreken, of 
hem of haar vertellen wat dit gedrag met je doet. 
Vaak is het probleem dan al opgelost. Lukt dit je 
niet, of heb je hier hulp bij nodig, dan kan ik je 
wellicht verder helpen. Dit omdat het zo ontzet-
tend belangrijk is dat je plezier houdt in je sport!  
Mochten er dingen zijn waar je zelf mee zit, voel je je  
bijvoorbeeld niet prettig in je team? Heb je als 
ouder/ verzorger het idee dat je kind het niet naar 
zijn of haar zin heeft? Heb je als leider of trainer 

problemen met je team? Of ben je  vrijwilliger en 
ondervind je moeilijkheden waar je niet uitkomt?  
Bel of mail me dan. Ik ben ook regelmatig op het 
voetbalveld te vinden, dan kun je me ook altijd 
even aanspreken of een afspraak maken. Samen 
kunnen we nadenken over de stappen die je 
kunt zetten om tot een oplossing te komen. Als 
vertrouwens contact persoon van de vereniging 
ben ik onafhankelijk, en géén onderdeel van het 
bestuur.  

De meldingen die ik krijg, zal ik altijd vertrou-
welijk behandelen. Ze moeten schriftelijk  
gerapporteerd worden aan het bestuur, maar 
dit gebeurt anoniem, tenzij het gaat om een  
dermate ernstig incident of om strafbare feiten.  
Er zal in zo’n geval eerst met je besproken worden 
hoe we dat verder op gaan pakken. Ik hoop  
dat je me weet te vinden! Maar vooral dat je het 
naar je zin hebt en dat je nog lange tijd, met  
heel veel plezier, betrokken 
blijft bij de club, op welke 
manier dan ook!

Hartelijke groet,
Rijna  Smeerdijk

E-mail: Rijna73@gmail.com

Telefoon: 06-54904312 
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KLUSSERVICE EEFDE GORSSEL 
Voor al uw grote en kleine klussen in en om het huis

Van badkamer tot boekenplank
Van brievenbus tot tuinhuisje

Wij verzorgen:
schilder-, montage- en timmerwerk,
maar ook installatie- en tegelwerk,

nieuwe aanleg en renovatie

06  103 501 43
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Wijziging aanduidingen junioren en pupillen 

De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot 
en met F-pupillen verdwijnen. Hiervoor in de plaats 
komen de internationaal gebruikelijke aanduidin-
gen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar).  
C-junioren worden bijvoorbeeld Onder 15. Dit  
was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. 
Feitelijk verandert er dus niets.
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en 
Onder 14-klassen, die op verschillende plaatsen 
in het land al worden aangeboden, worden dus 
ook in het komende seizoen op dezelfde wijze 
georganiseerd.

J staat voor jeugdcompetitie
Jeugdklassen waarin zowel jongens als meid-
en gezamenlijk in één team of als teams tegen  
elkaar kunnen uitkomen. Nieuw is ook de  
toevoeging van een J in de aanduidingen voor 
de jeugd. Niet de J van jongens, maar de J van 
jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als 
meiden gezamenlijk in één team of als teams 
tegen elkaar kunnen uitkomen. Naast deze  
gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, 
bij een aantal leeftijdsgroepen ook een specifieke 

meidencompetitie, die wordt aangeduid met een 
M in plaats van een J.
De opgave van teams gaat op dezelfde  
manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het  
B1-elftal straks het O17-1 elftal en het D4 team het 
O13-4 team. Ook de indeling gaat niet anders zijn 
dan in voorgaande jaren.

Waarom veranderen de aanduidingen?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch  
deze nieuwe aanduidingen? Omdat deze aan-
duidingen nodig zijn om verbeteringen in de toe-
komst mogelijk te maken. 
De kwaliteit van het voetbal bijvoorbeeld. 
Deze aanpassing geeft de KNVB de mo-
gelijkheid om bijvoorbeeld geboortejaar-
competities aan te bieden (O14, O12, etc.).  
In enkele districten is hier nu al sprake van.

Aanduidingen in een tabel
In onderstaande tabel zijn de nieuwe aan- 
duidingen, de oude aanduidingen en de  
geboortejaren overzichtelijk naast elkaar gezet. 
De peildatum is 31 december van ieder jaar.

Aanduiding Oude aanduiding Geboortejaar 11:11 7:7 (cat. B) 4:4

JO20 eerstejaars senioren 1997 X   

JO19/MO19 tweedejaars A-junioren 1998 X X  

JO18 eerstejaars A-junioren 1999 X X  

JO17/MO17 tweedejaars B-junioren 2000 X X  

JO16 eerstejaars B-junioren 2001 X X  

JO15/MO15 tweedejaars C-junioren 2002 X X  

JO14 eerstejaars C-junioren 2003 X X  

JO13/MO13 tweedejaars D-pupillen 2004 X X  

JO12 eerstejaars D-pupillen 2005 X X  

JO11 tweedejaars E-pupillen 2006  X  

JO10 eerstejaars E-pupillen 2007  X  

JO9 tweedejaars F-pupillen 2008  X  

JO8 eerstejaars F-pupillen 2009  X  

JO7 minipupillen 2010  X X

JO6 minipupillen 2011  X X
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Sponsoren damestoernooi Spc Eefde 
hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Dankzij o.a. jullie hebben we € 7625,00 
over kunnen maken aan PINK RIBBON!!

HOOFDSPONSOR
Legotheek 

STERSPONSOR
Majoor Makelaars & Taxateurs o.g.

GROTE VRIENDENSPONSOR
Brand Oil 
Duvel 
Suzuki Eefde
Houx Sport
Arci Steenderen B.V. 
Segerink & Wolbers Zutphen
Blue Wave 
BvV Reclame Zutphen

VRIENDENSPONSOR
Shop Melange 
Bureau Berndsen
Protectomat 
Glans Schoonmaakbedrijf B.V.
Aerofitt 
Print Copy Service Deventer - Zutphen
Onstein Meubelen
Dream hondentrimsalon
Autobedrijf Lenselink
Bosrestaurant Joppe
Pardijs installatietechniek
Bouwbedrijf Nijenhuis-Menkveld

Rozut Houtbewerking BV 
Te Loo B.V. 
Gallery’05 Kringloopwinkel Eefde
De Kraamvogel
Woningschouw
Café Restaurant De Sluis
Hosta Groendecoraties Eefde  
Gebr. Klumper Auto’s BV
Han Donderwinkel Kleingrondverzet
Zoukai Nails & Hair
Praxis 
Jan BV 
Kaarsen voor thuis 
Slagerij Jan Rodenburg
Wezenberg Groente en Fruit
Tuincentrum de Blaakhof 
Drogisterij Peinemann 
Jumbo Gorssel
Go Ahead Eagles
By Artistique 
Schildersbedrijf DG Wesseldijk 
Autobedrijf Ford Zutphen
Thuis bij Kien
Rene Vos
Vriendin van Loetje en Spc Eefde
Cv service Mast
Kamphuis Schilders 
van Dalen Installatietechniek
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