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Van de Tempo redactie
Beste lezer,
Voor jullie ligt alweer een nieuwe editie van de Tempo. Net als voorgaande edities hebben wij weer ons best
gedaan er een mooie uitgave van te maken met al het wel en wee van onze club! Met nieuws over de
aanleg van het kunstgrasveld, onze nieuwe website, AVG en informatie over onze sponsoren, maar ook
mooie interviews en verhalen over bekende en minder bekende betrokkenen bij onze club.
Ook is onlangs een nieuwe website online gegaan, de oude was aan vervanging toe. Velen van jullie zijn er
erg over te spreken. Naast de website worden ook op Facebook en Twitter regelmatig updates gedaan en
foto's geplaatst.
Tot slot willen we iedereen weer bedanken voor alle input en het aanleveren van kopij. Soms heeft dit nogal
wat voeten in de aarde, we zijn allemaal druk maar zonder jullie input geen Tempo. Ook zijn we altijd in voor
nieuwe ideeën, dus schroom niet en laat het ons weten wanneer je een goed idee hebt voor een item in een
volgende Tempo. Graag zelfs!
Voor nu wensen wij jullie allemaal veel leesplezier!
Hartelijke groet,
Audrey, Karin en Udo
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Voorwoord Voorzitter
Beste sportvrienden en -vriendinnen,
We hebben er lang naar uitgekeken, vaak besproken, veel gewikt en gewogen en nu is het er uiteindelijk
van gekomen: Sportclub Varsseveld krijgt ook kunstgras! Vanaf 1 april wordt er hard gewerkt om alles eind
mei voor elkaar te hebben. Veld 3 wordt omgebouwd van een matig te bespelen veld tot een veld met een
perfecte mat waar menig andere club jaloers op zal zijn. Veel dank zijn we verschuldigd aan de kunstgrascommissie die vele uren in dit project heeft gestoken, aan de gemeente die een forse subsidie beschikbaar
stelde en aan de diversen investeerders die ons het geld leenden. Allemaal vanaf deze plek nogmaals
hartelijk dank.
Door de winterse omstandigheden is er in de maanden januari en februari niet veel gevoetbald. Vanaf maart
rolt de bal echter weer volop voor iedereen. Nog een paar weken en dan worden de prijzen weer verdeeld,
hopelijk zijn er ook binnen Sportclub Varsseveld weer een paar kampioenen te verwelkomen.
Het totaal aantal leden van onze club is dit jaar iets gezakt. We zullen als gehele vereniging ons best moeten
blijven doen om onze voetbalsport, en natuurlijk de gezelligheid op ‘Oberink’, voor iedereen bereikbaar te
houden, voor de actieve spelers en speelsters, voor de begeleiders, de donateurs, de niet-spelende leden,
het klusteam en natuurlijk ook voor de sponsoren. Laten we er allemaal op onze eigen manier ons best voor
doen!
Over 5 jaar, maart 2024, bestaat onze club 100 jaar. De eerste voorbereidingen op dit eeuwfeest zijn reeds
begonnen. De bedoeling is om een mooi naslagwerk te maken van 100 jaar voetbal in Varsseveld. Mochten
er onder jullie mensen zijn die leuke, interessante verhalen of wetenswaardigheden hebben en die deze
met ons zouden willen delen laat het mij dan even weten.
Ik wens jullie allemaal veel leesplezier met deze TEMPO en zie jullie graag terug op ‘Oberink’, bij de leukste
vereniging van de regio.
Met sportieve groet, Ronald Ruesink

Accommodatie

Sportclub Varsseveld
 secretaris@scvarsseveld.nl

"Sportpark Oberink"
 0315 - 24 10 36
www.scvarsseveld.nl
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West. Oude Aaltenseweg 4
7051 HL Varsseveld
 Postbus 48,
7050 AA Varsseveld

Bestuursleden
Voorzitter
Ronald Ruesink
voorzitter@scvarsseveld.nl
06 - 51 40 78 94

Secretaris
Annelies Schuurman
secretaris@scvarsseveld.nl
06 - 12 27 09 20

Penningmeester
Michel de Wolf
penningmeester@scvarsseveld.nl
06 - 18 18 27 73

Jeugdzaken
Peter Breuker
jeugdzaken@scvarsseveld.nl
06 - 23 54 68 52

Technische zaken
Hans Wossink
tz@scvarsseveld.nl
06 - 42 00 47 79

Accommodatie
André Diepenbroek
accommodatie@scvarsseveld.nl
06 - 53 71 69 35

Sponsoring & PR
Eric Heersink
pr@scvarsseveld.nl
06 - 55 35 67 97
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Technische Commissie Varsseveld
In de winterperiode is de Technische Commissie druk met het voeren van evaluatiegesprekken met trainers,
leiders en assistent scheidsrechters en het maken van afspraken voor het nieuwe voetbalseizoen.
SENIOREN
Jos Heutinck, de trainer-coach van Heren 1, heeft een doorlopend contract en blijft samen met Martijn
Besselink de technische staf van Heren 1.
De elftalleider Ronnie Hendriksen en teammanager Bennie Wisselink zullen ook het volgende seizoen de
begeleidingsstaf van Heren 1 zijn. William Assinck gaat aan het eind van het seizoen stoppen bij het
Heren 1, nadat hij vele jaren de assistent-scheidrechter is geweest.
De trainer van Heren 2 (Thomas Damman) stopt aan het eind van dit seizoen, Thomas heeft de afgelopen
2½ seizoen het 2e elftal onder zijn hoede gehad. De technische commissie is verheugd te kunnen melden
dat Arno Heersink terugkeert bij SC Varsseveld na vele jaren bij verschillende verenigingen in de regio als
trainer-coach te hebben gewerkt. Arno, wordt dus met ingang van het nieuwe seizoen de trainer coach van
het Heren 2. Elftaleider Marco Wossink (Heren 2) stopt aan het eind van het seizoen. Dave Geurkink heeft te
kennen gegeven ook volgend seizoen als assistent scheidrechter de vlag te willen blijven hanteren.
Jan Willem Schut heeft aangegeven na 6 jaar te willen stoppen met het trainen van het 3e elftal. Assistent
scheidsrechter Wim Diepenbroek zal na vele jaren de grensrechter van het 3e elftal te zijn geweest de vlag
‘in de wilgen hangen’. De leiders van het 3e elftal, Dick Klein Wassink en Wouter Dijkman, zijn met de TC in
gesprek over het seizoen ’19-’20.
Het gehele seizoen is er bij het 2e, 3e en 4e elftal sprake van zeer krappe selecties. Afmelden moet tot een
minimum worden beperkt om op de zondag drie representatieve elftallen in het veld te brengen. Mede
door een goede onderlinge samenwerking, het doorschuiven van spelers, het ‘lenen’ van spelers van lagere
elftallen en de bereidheid van O-19 spelers om mee te voetballen in deze teams lukt het om de wedstrijden
te blijven spelen.
Voor het seizoen 2019-2020 worden gezocht naar oplossingen, waardoor er sprake zal zijn van grotere
selecties.
Na 6 prachtige jaren stopt Ton Wiggers aan het eind van het seizoen als trainer-coach van Dames 1.
Na verschillende sollicitatiegesprekken is Mike Clephas volgende seizoen de trainer-coach van Dames 1.
Mike Clephas traint op dit moment de Dames 1 van DZC ’68, met het elftal werkt hij aan een succesvol
seizoen en is nog volop in de race voor het kampioenschap in de 2e klasse.
Met de begeleidingsstaf van Dames 1 moeten de afrondende gesprekken worden gevoerd ten aanzien van
het seizoen ’19-‘-20.
Walking Football is een groot succes bij SC Varsseveld. Iedere donderdagmorgen is er vanaf 9.30 uur de
mogelijkheid voor de 60+ voetballers, op dit moment zijn er ± 16 veteranen, om een balletje te trappen
onder leiding van Peter Aal, een gediplomeerde trainer. Heb je belangstelling om eens een keer mee te
voetballen kom dan geheel vrijblijvend op donderdagochtend naar sportpark Oberink.
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JEUGD
De jeugdafdeling van SC Varsseveld heeft er 2 gediplomeerde jeugdtrainers bij. Joey Weijkamp en Matthijs
Hoek zijn in maart geslaagd voor het trainersdiploma UEFA C-jeugd. Dit seizoen zijn Joey en Matthijs de
assistent-trainers van resp. O17-1 en O19-1.
Drie studenten van de opleiding Sport en Bewegen Graafschap College Doetinchem lopen stage bij de
jeugdafdeling van SC Varsseveld. Jesper Kappers, Joris Weening en Mick Wisselink assisteren tijdens de
trainingen en wedstrijden van de O11-teams.
Dave Geurkink volgt op dit moment de opleiding jeugdscheidsrechter. In het weekend is Dave veelvuldig
actief als scheidsrechter.
In de stuurgroep Jeugd zitten Koen Arentsen (Hoofd Jeugd Opleidingen), Bert Spekkink (technisch coördinator onderbouw O-7 t/m O-11) en Frits Klein Nibbelink (technisch coördinator bovenbouw O13 t/m O-19).
De stuurgroep Jeugd stelt het voetbal technisch jeugdbeleid vast, bewaakt de afspraken en draagt hiervoor
verantwoordelijkheid.
Voor meer informatie over het werk van de Technische Commissie en/of aanmeldingen kan contact worden
opgenomen met één van de TC-leden:
Hans Wossink			
Koen Arentsen		
Bendick Klein Wassink
Berry Smits			
Myrthe Thuus
Sanne Rutgers

M 06- 42 00 47 79
M 06 - 13 95 47 16
M 06 - 13 90 79 31
M 06 - 23 93 84 57

Accommodatie Commissie
Naast het geweldige kunstgrasveld in wording zijn wij continue bezig het sportpark verder te verbeteren.
In samenwerking met Otto Willemsen hebben wij een energiescan voor de accommodatie gemaakt. In 2019
zal de buitenverlichting en alle verlichting in de kleedkamers vervangen worden door led.
De beregeningsinstallatie van de velden is aan vervanging toe . We zijn op dit moment aan het onderzoeken of een automatisch sproeisysteem voor veld 1, 2 en 4 mogelijk is.
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Kunstgras op Oberink
Kunstgras op Oberink, onze leden hebben het er al jaren over. De een is er erg enthousiast over, de ander
sceptisch. Waar veel verenigingen rondom ons heen al kunstgras realiseerden de afgelopen jaren, is nu
Sportclub Varsseveld aan de beurt om een kunstgrasmat te realiseren.
Begin 2017 is er een kunstgrascommissie samengesteld om de haalbaarheid van kunstgras te onderzoeken.
Nadat we in 2011 ook al eens de haalbaarheid van kunstgras op Oberink hadden onderzocht en dit niet
haalbaar was gebleken, zagen we dit keer volop kansen. Door een combinatie van subsidies, particuliere
investeerders en een klein deel eigen vermogen is de realisatie inmiddels erg dichtbij.

Foto: de kunstgrascommissie bestaat uit Peter Breuker,
Melvin Oldenboom, Bas Arentsen, Michel de Wolf, Ronald Ruesink,
Kees van Liere en Gerjo Berentschot (ontbreekt op de foto).
De lange aanloop naar kunstgras begon met het aanvragen van een investeringssubsidie bij de gemeente
Oude IJsselstreek, deze werd eind 2017 toegekend. Daarnaast zijn er 13 financiers bereid gevonden om te
investeren in ons kunstgrasproject en begin 2019 is er een aanvraag voor een BTW-compensatiesubsidie de
deur uitgegaan. Deze subsidie zorgt ervoor dat we geen stichting hoeven op te richten om een btw-voordeel te halen. Sluitpost is een gereserveerd bedrag vanuit de clubkas.
Toen de financiën rond waren, hebben we consultantskantoor Newae
in de arm genomen om samen met de kunstgrascommissie de aanloop
naar de realisatie te doen. Nadat we de keuze hebben gemaakt om veld
3 te verbouwen tot kunstgrasveld, hebben we een bestek en tekening
laten maken. Begin 2019 hebben we tussen zes leveranciers een keuze
gemaakt op basis van hun offerte en de kwaliteit van hun kunstgrasmat.
Hiervoor zijn we met een groep spelers en trainers langs diverse velden
geweest. Uiteindelijk is CSC Sports de aannemer geworden.
Op 1 april 2019 gaat de schop in de grond en gaan we
starten met het grondwerk, waarna begin mei de mat
gelegd gaat worden. De rest van de maand mei zal worden
gebruikt om het straatwerk er omheen aan te leggen en het
leunhekwerk te monteren. We proberen iedereen via social
media op de hoogte te houden van het project, maar kom
ook gerust ter plaatse kijken hoe het project vordert!
Op 1 juni 2019 is Oberink dan een kunstgrasveld rijker.
Foto: het kunstgras-testteam
Bas Arentsen
Voorzitter Kunstgrascommissie
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Aanleg kunstgrasveld
Inmiddels is er een start gemaakt met de aanleg van het kunstgrasveld.
Op 3 april was wethouder Bert Kuster aanwezig op ons Oberink om getuige te zijn van de eerste fase.

Rookbeleid Sportpark Oberink
Eenieder heeft de nieuwe stickers ten aanzien van het roken op ons Sportpark Oberink inmiddels gezien.
Hierbij een verduidelijkende uitleg.
Maandag tot en met Zaterdag
Van maandag tot en met zaterdag is roken alleen toegestaan op de
daarvoor aangewezen plek naast de kantine, bij het secretariaat.
Op geen andere plek op het sportpark is roken toegestaan!
Onze jeugd moeten we zoveel mogelijk beschermen.
Zondag
Vooralsnog mag er op zondag nog wel gerookt worden op ons sportpark, maar niet in de kantine, niet op het terras, niet op de tribune, niet in de kleedkamers en bijbehorende
overdekte ruimtes en ook niet in en of naast de dug outs. Ook de ruimtes rondom de entree van kleedkamers worden rookvrij gehouden.
Dus voor senioren, die na de wedstrijd toch willen roken, wordt verzocht dit te doen op de plek naast de
kantine, bij het secretariaat. Ook doen we een beroep op de senioren om tijdens de wedstrijd, mocht je in
de wissel staan, niet te roken langs de lijn. Dit laatste kunnen we niet echt handhaven, maar we gaan hierbij
uit van jullie eigen verantwoordelijkheid.
Namens het bestuur van Sportclub Varsseveld, alvast dank voor de medewerking.
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Kraamschudden bij van Raam
We kregen van onze voorzitter een uitnodiging om de
nieuwe fabriek van van Raam te komen bezichtigen. We,
dat zijn de mensen van de maandag en vrijdag vrijwilligers,
aangevuld met de dames van de schoonmaak en kantine
plus nog enkele ”loslopende heren”. Op donderdagmiddag
was iedereen aanwezig.
Nou, dat er een groot gebouw staat wisten we al, maar van
binnen lijkt het nog veel groter. Na ontvangst met koffie enz,
kregen we een korte uitleg over het verleden en heden; van Raam is, in jaren dan, al een heel oud bedrijf.
Daarna gingen we in twee groepen op safari. Eerst hebben we de eindprodukten bekeken, met uitleg, en
dat zijn er heel wat. Hier moet dan ook veel denkwerk achter zitten, er is ook veel aandacht voor de kleine
dingen. Toen gingen we de fabriek in en hebben een kijkje kunnen nemen van serviceafdeling tot expeditie.
Wat velen van ons verwonderde was de korte tijd waarin al die machines en werkplekken voor elkaar zijn
gekregen. In de fabriek maken ze bijna alles zelf.
Uit de gesprekken met de werknemers viel ons
ook op dat ze het heel erg naar hun zin hebben bij het bedrijf en trots zijn op datgene dat
er gemaakt wordt. Al met al een mooi, schoon
bedrijf dat weer jaren verder kan. Al hoorden
we ook stemmen dat het alweer te klein was….
Na afloop hebben we nog even in de kantine
een drankje kunnen nuttigen en even kunnen
napraten. Al met al een interessante, leerzame
middag, want sommige van ons zullen ook ooit
zo’n product zelf nog nodig hebben.

Van Raam is ook al heel wat jaren sponsor van onze sportclub. Van Raam
heeft zich gespecialiseerd in ontwerp en productie van aangepaste rijwielen en
frames. Op een productieoppervlak van 13.500 m2 worden de fietsen in een
moderne productlijn in Varsseveld gemaakt. Het familiebedrijf wordt geleid
door de dochter, zoon en schoonzoon van Piet Boezel, Marjolein Boezel,
Jan-Willem Boezel en Ronald Ruesink. In 2019 is Van Raam verhuisd naar een
nieuw pand met moderne fabriek, kantoren en grote showroom in Varsseveld.
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AVG - Privacy
Bij de entree van ons sportpark treft u onderstaande mededeling aan. Hiermee geeft Sportclub Varsseveld
invulling aan de uitvoering van de privacywetgeving. Voor u als lid geven we ook even aan dat we uw mailadres gebruiken voor de communicatie die wij met onze leden voeren. We gebruiken hiervoor Sportlink,
ons administratieve systeem, waarin de ledenadministratie verwerkt zit.
Op de website treft u bijvoorbeeld ook de verjaardagskalender aan. Mocht u onverhoopt merken dat u daar
ook tussen staat (wanneer u jarig bent) , dan heeft u aangegeven dat we uw geboortedatum voor dit doeleind mogen gebruiken. Door een mailtje te sturen aan de ledenadministratie met de vraag of we uw
gegevens kunnen afschermen, kunnen wij dit wijzigen.
Let er wel op dat wanneer u ook uw emailadres wilt afschermen voor onze nieuwsbrieven (uitschrijven kan
ook via de website), u geen actuele informatie van onze club meer ontvangt, anders dan via de tempo en
gerichte 1 op 1 communicatie met u als lid.
Tot slot: We kiezen voor een praktische invulling die veel verenigingen toepassen. Volgens de letter van de
wet liggen er nog wel wat interpretatieverschillen. Vooralsnog hebben we voor deze praktische en werkbare
methode gekozen en wachten de berichten van KNVB en andere clubs af.

AVG Wetgeving

SPORTCLUB VARSSEVELD
Westelijke Oude
Aaltenseweg 4
7051 HL Varsseveld
Tijdens wedstrijden en overige activiteiten op het sportcomplex
kunnen er foto- en/of video-opnames worden gemaakt
ten behoeve van PR-doeleinden, o.a. publicatie op de website,
Twitter, Facebook en Instagram, alsmede perspublicaties.
In het kader van de nieuwe privacywetgeving willen we u hier
nadrukkelijk op wijzen.
Door het sportcomplex te betreden geeft u aan hiertegen geen
bezwaar te hebben.
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www.scvarsseveld.nl

Jeugdcommissie
Algemeen mailadres jeugdafdeling: jeugd@scvarsseveld.nl

Bestuurslid Jeugd:

Hoofd Jeugdopleiding:

Peter Breuker
06 - 23 54 68 52
jeugdzaken@scvarsseveld.nl

Koen Arentsen
06 - 13 95 47 16
koenarentsen@hotmail.com

Coördinator O19, O17,
O15:

Coördinator O13:

Yvette Harders
06 - 51 08 61 28
hardveld@planet.nl

Anita Weening
06 - 36 49 87 51
r.weening@zonnet.nl

Coördinator

Coördinator O9, O8, O7

O11:

Sophie Hulsman
0315 - 24 31 51
06 - 197 49 243
Sophie_hulsman@hotmail.nl

Karin Bruijl
06 -13 68 18 37
kbruijl@gmail.com

Secretaris Jeugdcommissie:

Stuurgroep Jeugd

Ingrid Toebes
06 - 12 67 42 49

Koen Arentsen
Frits Klein Nibbelink
Bert Spekking

Vanaf O13 is een digitale spelerspas verplicht. Hiervoor heeft Sportclub
Varsseveld en de KNVB een digitale pasfoto nodig.
Deze dient bij inschrijving meegezonden te worden.

Wie is mijn aanspreekpunt?
Heeft u als ouder of speler vragen, opmerkingen of problemen die voetbal
of organisatorische zaken betreft en kan de trainer en/of leider u hierop
geen antwoord geven? Neemt u dan contact op met de coördinator van de
leeftijdsgroep.
Zij kunnen u in de meeste gevallen verder helpen of gericht
'doorverwijzen' naar een persoon binnen de vereniging die u van dienst
kan zijn.
19

Opleiden en begeleiden
Dit seizoen hebben Joey Weijkamp en Mathijs Hoek hun diploma TC3, UEFA C met
succes afgesloten. Gefeliciteerd met het behalen van dit trainingsdiploma. Wij hopen
dat jullie al het geleerde komende seizoenen met net zoveel enthousiasme actief
kunnen gaan inzetten bij de club.
Daarnaast zijn er dit seizoen een aantal eerstejaars studenten van het Graafschap
College Sport en Bewegen gestart met hun stage bij Sportclub Varsseveld.
Jesper Kappers, Joris Weening en Mick Wisselink vullen hun stages in bij een aantal van de O11 teams.

Grote Club Actie 2018
Net als voorgaande jaren hebben onze spelers ook dit jaar weer veel inzet geleverd om de Grote Club Actie
tot een succes te maken.
Wij willen daarom al onze loten(ver)kopers bedanken voor jullie bijdrage aan de GroteClubActie 2018.
Met de verkoop van meer dan 700 loten hebben wij het prachtige bedrag van Euro 1.740 opgehaald.
Wij danken jullie allemaal voor deze steun!
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Seizoenskalender Sportclub Varsseveld 2019
Dag of weekend van:

April:
Reguliere competitieronde

za 6 / zo 7 april 2019
za 13 / zo 14 april 2019

Reguliere competitieronde

za 20 / zo 21 april 2019

Reguliere competitieronde voor categorie A, kalender 1 (14 teams), overige teams vrij *

za 27 / zo 29 april 2019
za 4 / zo 5 mei 2019

Zaterdag vrij, zondag = beker / inhaal
Mei:
Reguliere competitieronde / beker/ inhaal*

za 11 / zo 12 mei 2019

Reguliere competitieronde

za 18 / zo 19 mei 2019

Reguliere competitieronde

za 25 / zo 26 mei 2019

Reguliere competitieronde

28 mei t/m 16 juni 2019
za 1 / zo 2 juni 2019

Nacompetitie *
Juni:
Nacompetitie en uitloop competitie

7, 8 en 9 juni 2019

Pinksteren: Ten Brinke Bouw Toernooi / Bekerfinales standaardelftallen

vr 14 juni 2019

Familiedag

za 15 juni 2019

Vrijwilligersdag

za 22 / zo 23 juni 2019

Geen programma

za 29 / zo 30 juni 2019

za 31 aug / zo 1 sep 2019
za 7 / zo 8 augustus 2019

Geen programma
Juli
Geen programma
Augustus
Beker: poulewedstrijden
September:
Beker: poulewedstrijden
Beker: poulewedstrijden

za 14 / zo 15 augustus 2019
za 21 / zo 22 augustus 2019

Reguliere competitieronde

za 28 / zo 29 augustus 2019

Reguliere competitieronde
Oktober:
Reguliere competitieronde

za 5 / zo 6 oktober 2019
za 12 / zo 13 oktober 2019

Reguliere competitieronde

za 19 / zo 20 oktober 2019

Reguliere competitieronde voor cat. A met 13/14 teams, rest inhaal / beker

za 2 / zo 3 november 2019

Reguliere competitieronde
November:
Reguliere competitieronde

za 9 / zo 10 november 2019

Reguliere competitieronde

za 16 / zo 17 november 2019

Inhaal / beker voor cat. A met 13/14 teams, rest reguliere competitieronde

za 23 / zo 24 november 2019

Reguliere competitieronde

za 30 nov. / zo 1 dec. 2019
za 7 / zo 8 december 2019

Reguliere competitieronde
December
Reguliere competitieronde voor meeste teams

za 14 / zo 15 december 2019

Reguliere competitieronde voor cat. A met 13/14 teams, rest inhaal / beker

za 26 / zo 27 oktober 2019

za 21 / zo 22 december 2019

Inhaal / beker voor cat. A met 13/14 teams, rest vrij

za 28 / zo 29 december 2019

Winterstop, geen wedstrijden meer. Voor de meeste teams al eerder

*:

Wedstrijddagen verschillen op deze dagen per kalender (soort competitie). Voor het exacte programma zie voetbal.nl. Voor de hele
jaarkalender aan speeldagen en beker/inhaaldagen, zie "Speeldagenkalender veldvoetbal KNVB Oost Seizoen 2018/19" en
"..2019/20"
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Interview Marjolein van Beek
Dit jaar is Marjolein van Beek met veel enthousiasme gestart als trainer/leider
van O7. Wij maken graag kennis met haar en haar team.
Kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet?
Ik ben 34 jaar geleden geboren in Arnhem. Sinds mijn 8ste ben ik in de
Achterhoek komen wonen en daar ook nooit meer weggegaan. Inmiddels
woon ik een aantal jaren in Varsseveld samen met mijn dochter, Jasmijn van
7 en mijn zoon Daan van 5. Nadat ik een aantal jaren in Doetinchem werkzaam ben geweest als zelfstandige in de detailhandel, ben ik sinds 4 jaar
werkzaam als tandartsassistente. Momenteel werk ik 3 dagen in de week in
een tandartspraktijk in Zevenaar als rechter- of in mijn geval linker hand van
de tandarts.
Hoe ben je bij SC Varsseveld terecht gekomen?
Sinds Daan kan lopen heeft hij zich voorgenomen om te gaan voetballen. Scoren voor FC Utrecht, dat was
zijn droom. Na lang twijfelen hebben we hem op zijn 4e jaar toch aangemeld als speler voor SC Varsseveld.
Hoewel hij de kleinste was, nog niet eens aan zwemles was begonnen en net op school zat, wilde ik hem
toch de kans geven om te ervaren wat het is om te voetballen. Inmiddels ruim een jaar verder voetbalt hij
nog steeds in O-07 en daar hebben we beide geen seconde spijt van.
Wat heb je zelf met voetbal?
Ik groeide op in een familie waar voetbal een rol speelde, maar waarin ik het zelf niet kon beschouwen als
echte liefde. Totdat ik een aantal jaren geleden een man leerde kennen die werkzaam is in het betaald
voetbal. Ik was niet alleen verplicht de wedstrijd te komen kijken, maar werd ook wegwijs gemaakt in de
voortgang voorafgaand aan een wedstrijd.
Ik leerde dat het niet "slechts" een spelletje was van 90 minuten, maar zag het verhaal erachter. Ik ging mee
om analyses te maken, zag beelden keer op keer terug en ging steeds meer begrijpen hoe het spel echt
in elkaar stak. Sinds die tijd zie ik voetbal door hele andere ogen, wat overigens niet geleid heeft tot vaker
hooghouden van alle ballen. Dat kan ik nog steeds niet, maar besmet met het voetbalvirus, dat ben ik
inmiddels wel.
Je traint op dit moment de O7. Hoe is dit gekomen?
Toen begin dit seizoen bekend werd gemaakt dat er een tekort aan coaches
zou zijn, heb ik mezelf aangemeld. Omdat mijn zoontje nog best jong is,
wilde ik een andere coach niet opzadelen met het aan- en uitkleden, het
douchen en veters strikken. Ik zou dus toch iedere wedstrijd aanwezig zijn,
dus kon dan net zo goed ook coachen waardoor het tweede team van O-07
ook wedstijdjes kon spelen. Dat coachen werd al gauw uitgebreid naar ook
trainingen. Je wilt je team toch op de maandag leren wat ze op zaterdag het
beste kunnen toepassen. Het enthousiasme van de kinderen maakt het tot
een ontzettend leuk project. Soms is het voetbal even niet belangrijk, maar
de regenboog die tevoorschijn komt. Af en toe kletsen we over wat er op
school gebeurde of kinderfeestjes om vervolgens weer heel stellig te roepen
dat ze later bij een grote club gaan voetballen dus weer gaan dribbelen.
De afwisseling, het pure van een kind, dat maakt het voor mij iedere keer
weer fantastisch. Hoewel ik in eerste instantie riep dit één seizoen te gaan doen heb ik inmiddels aangegeven graag een cursus van de knvb te willen gaan volgen. Als ik iets doe, wil ik het goed doen. De kennis
die voor nu misschien onvoldoende is hoop ik volgend jaar mee te kunnen geven aan de pupillen.
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Ik heb begrepen dat je leuke initiatieven/activiteiten hebt ondernomen met je groep?
Kun je daar iets meer over vertellen?
Af en toe is het leuk voor de kinderen, maar ook voor mijzelf om een training een andere draai te geven. Zo
hebben we in december een onderling oudjaars-toernooitje gespeeld, waarin 4 teampjes tegen elkaar voetbalden in de zaal, met als afsluiter een prijsje voor iedereen. Ook tijdens de carnaval deden we het anders
dan anders. 18 Kinderen verkleed het veld op laten komen, zorgt voor het doorbreken van een standaard
training. De reacties van de kinderen waren fantastisch.
Daarnaast hebben we in onze training 2 trofeeën voor de "speler van de week".
Iedere week krijgen twee spelers deze trofee voor een week mee naar huis om te
laten zien aan ouders, familie, vriendjes of op school. De trofee is voor het spelertje, welke die week het beste heeft getraind. Goed en actief mee doen, enthousiasme en behulpzaam naar andere spelers zijn, dat zijn de punten waar ik naar
kijk. Dit werkt erg motiverend binnen het team.
En natuurlijk hadden we ook een jaarlijks teamuitje, waarin ik had
bedacht dat het toch een beetje voetbal gerelateerd moest blijven.
In februari vertrokken we met 16 spelertjes richting de Vijverberg.
We zagen niet alleen de grasmat van het stadion, maar ook de kleedkamers, wasruimte, persruimte en natuurlijk de spelers en trainers van de
Graafschap. Het was een ontzettend leuke middag voor iedereen!
Wat denk jij dat je mee kunt geven aan je spelers? Wat vind jij belangrijk?
Naast plezier in je sport hebben en behouden vind ik het erg belangrijk dat de spelers een team zijn. Elkaar
complimenteren bij goede acties, opbeuren als er even iets minder goed ging en elkaar helpen vind ik op
deze leeftijd het allerbelangrijkste. Ik hoop ze mee te kunnen geven dat iedereen eigen kwaliteiten heeft en
door al die kwaliteiten te bundelen kan je een doel bereiken. Voetballen doe je niet alleen, vreugde deel je
samen, maar ook teleurstellingen.
Wanneer is voor jou het voetbalseizoen geslaagd?
Voor mij is het seizoen geslaagd als iedereen met enthousiasme naar trainingen en wedstrijden kwam en
terug kunnen kijken op een plezierige tijd!
Als je start als trainer zonder ervaring, hoe pak je dat dan aan? Hoe vind je daarin bijvoorbeeld
ondersteuning?
In het begin vond ik dit erg lastig. Als vrouw had ik toch al meer het gevoel me te moeten bewijzen en waar
begin je dan? Ik haal nog wekelijks mijn informatie uit de VTON app voor de basis van de training. Daarnaast
geef ik er een eigen draai aan door soms de training aan te passen aan de wedstrijd die het weekend
gespeeld is.
Ook heb ik een aantal mensen in de voetbalwereld, die ik regelmatig om raad vraag. Hoe
doen zij dat met jongeren? Hoe pakken zij dit
aan. Ik leer dagelijks nog veel van ze, wat ik
vervolgens weer terug laat komen in de training.
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Een elftal-vragen aan ..... Dave Geurkink
Op ons sportpark Oberink loopt ook Dave Geurkink al heel wat jaren mee als vrijwilliger. Tijd om hem eens
aan de tand te voelen en te zien waarom hij ieder weekend weer op de velden te vinden is.
Wat doe je eigenlijk buiten het voetbalveld?
Ik werk 40 uur in de week als productie medewerker bij BVH Display in Lichtenvoorde. Wij ontwerpen en
produceren verschillende reclame displays.
Je bent al heel lang actief als vrijwilliger bij onze club. Hoe lang ben jij als trainer actief bij
SC Varsseveld?
Ik zou het niet precies meer weten, maar volgens mij ben ik al 6 of 7 jaar trainer. Ik heb via de club een pupillen cursus gevolgd om meer te weten te komen hoe je jongens/meisjes beter maakt in verschillende dingen
die met voetbal te maken hebben.
Naast trainer, ben je ook als scheidsrechter betrokken bij onze club. Hoe lang doe je dat al?
Dit is nou al weer mijn 4de seizoen als scheidsrechter . Ben natuurlijk wel laag begonnen, maar met de jaren
is dat alleen maar meer geworden. Ook heb ik hiervoor cursussen gevolgd die mij daar veel mee geholpen
hebben.
Welke teams train je op dit moment en in welke klasse spelen jullie?
Ik train op dinsdag en donderdag en ik coach op dit moment de O15-2. We voetbalden voor de winterstop
in de 3e klasse, maar dat was net iets aan de hoge kant en nu zijn we goed gestart in de 4e klasse. Daarnaast
ben ik op dinsdag ook nog actief als trainer bij de mo19. Op zaterdag doe ik mijn uiterste best om punten
binnen te halen als vlagger in de 2e klasse.
Hoe doen jullie het in de competitie en wat is je doel voor de tweede seizoenshelft?
Met de O15-2 zijn we goed gestart in de 4e klasse en staan we op dit moment 1e. Met de MO19 spelen we
ook fantastisch,na een goede start staan we ook daar nog bovenaan.
Wat heb je zelf voor voetbalervaring en in welk team speel jij zelf op dit moment?
Mijn voetbal ervaring…. ik was in de vroegere jeugd altijd spits en had als bijnaam het kanon, omdat ik een
hard schot had. Maar na de jaren vorderden werd ik steeds wat trager, waarna ik de overstap heb gemaakt
naar de positie van keeper. Ook heb ik als laatste man gespeeld. Bij de senioren heb ik nog 1 seizoen
gekeept, maar ontbrak het aan voldoende motivatie om daarmee door te gaan. Ik vlag nog wel bij Heren 2,
maar verder richt ik mij vooral op het coachen en fluiten van wedstrijden.
Wie is je favoriete (betaald voetbal) speler ooit, en wie als trainer en waarom?
Omdat ik altijd als laatste man wou voetballen, vind ik op dit moment Virgil van Dijk echt een dikke beast
achterin. Dat is op dit moment wel mij favoriete speler.
En als trainer? Ik vind ik mijzelf toch wel de beste, omdat ik kan zien dat ik de jongens echt beter maak.
Dat ik ze zie groeien in speelniveau. Ik probeer ze beter te laten voetballen en verder te ontwikkelen.
Ben jij wel eens kampioen geworden met het voetbal, met je eigen team en of met het team dat jij
coachte?
Ja ik ben als keeper 2 keer met de A3 (O19-3) kampioen geworden, dit kan ik mij nog goed heugen. En dat
was toen ik zelf nog keepte in de A3, zo heette dat toen nog. Vorige seizoen hebben wij een kampioenschap
gevierd met de O13-2.
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Wat wil je als trainer je spelers graag meegeven?
Ten alle tijden door blijven gaan in een wedstrijd. Ook al sta je 10-0 achter, gewoon door gaan en met zijn
allen voor de goals blijven vechten. Fel zijn, strijd leveren, passie tonen…..
Wanneer is voor jou komend seizoen geslaagd?
Als ik de doelen die ik mij elke keer aan het begin van het seizoen stel heb gehaald.
Wat heb jij afgelopen seizoenen bijgeleerd als trainer en waar ben jij goed in?
Ik wil altijd proberen jongens/meiden in hun voetbalkwaliteiten verder laten ontwikkelen. Dat ze naar een
hoger niveau groeien. Dit heb ik geleerd en ik denk ook dat ik daar goed in ben.
Wat zou jij jongens of meiden die ook graag nog eens trainer willen worden zeggen om ze over de
streep te trekken dat te doen?
Blijf rustig tegen je team en als je net als ik het leuk vind om met kinderen te werken en goed met kinderen
kunt omgaan, dan moet je zeker train(st)er worden.
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Een scheidsrechtersdebuut ... Wes van Klooster
Na jaren geoefend te hebben als scheidsrechter in en rondom huis, mocht Wes 9 maart jl. eindelijk zijn
debuut maken bij de wedstrijd Varsseveld Jo11-4 tegen Dinxperlo Jo11-3.
Hij vindt het geweldig en staat om 9.00 uur klaar in tenue op het voetbalveld, de wedstrijd kan beginnen.
De spelers in het veld zijn blij verrast: een “echte” scheidsrechter!
Wes floot goed, hoorbaar, maar niet vervelend aanwezig of in de weg lopend. Door laten voetballen waar
het kan en fluiten als het nodig is. Misschien soms twijfelend, maar dat was voor ons niet te merken.
Kortom “goed gescheidst”, zoals een speler na afloop van de wedstrijd zei, ondanks het verlies van 1-2.
Mooi dat de voetbalclub Wes, als 14-jarige jongen, de gelegenheid geeft om zijn passie in praktijk te mogen
brengen en te kijken of het echt wat voor hem is. Misschien zijn er meer jongeren die dit ook leuk vinden
om te gaan doen, meld je dan vooral aan!

31

FIFA Toernooi SC Varsseveld
Afgelopen januari vond het jaarlijkse FIFA toernooi weer plaats in de Kantine. Op vrijdagavond voor de O-19
en de senioren, zondags voor de O11 t/m de O17.
Ondanks dat de opkomst minder was dan de afgelopen 2 jaar, kwamen er toch nog 14 duo’s af op het
toernooi van de vrijdagavond. Allemaal om beslag te leggen op de felbegeerde titel: “Beste FIFA Spelers van
SC Varsseveld”. Na een lange poule fase en een knock-out systeem kwamen, Maik105 en Luuk Heersink, als
winnaar uit de bus. Niet iedereen vond dit de terechte winnaar van de avond, maar als je blijft winnen, dan
sta je uit eindelijk met de felbegeerde prijs van de beste FIFA spelers van Varsseveld.
Twee dagen later vond het FIFA toernooi voor de jeugd plaats. Ondanks dat ook hier het deelnemers veld
drastisch was verkleind ten opzichte van vorig jaar, was dit ook een ontzettend geslaagde dag. Vanaf 10 uur
werd er ook door de jongste jeugd van Varsseveld gestreden om elke meter virtueel gras. Waar sommige
teams nog leken te slapen en onnodige goals weggaven, waren de meeste teams uiterst scherp en gebrand
op de overwinning. Na een ontzettende leuke en spannende zondag ochtend trokken Bastiaan en Connor
uiteindelijk aan het langste eind. Verrassende winnaar die niemand eigenlijk verwacht had van te voren,
maar dat maakt het toernooi ook extra leuk.
Wij kijken terug op een goed verlopen toernooi, en daar willen we iedereen die mee heeft geholpen
hartelijk voor bedanken. Hopelijk zien we jullie allemaal weer terug tijdens de volgende editie van het FIFA
toernooi!
De organisatie.

Carbid Ludiek 2018
Oudjaarsdag 2018 hebben we op Oberink weer een geweldige editie
van Carbid Ludiek georganiseerd. Vanaf 15.00 uur kon jong en oud hun
hart ophalen op Oberink. Dit jaar hadden we voor de jongsten weer een
knutsellokaal ingericht, waar de peuters en kleuters naar hartelust
konden verven, knippen, plakken en zingen.
In de kleedkamers hadden we een spellen tienkamp uitgezet voor de
basisschooljeugd en konden alle kinderen rondom de vuurkorf broodjes
afbakken. Na het spetterende vuurwerk, kon iedereen zich te goed doen
aan oliebollen, hamburgers, erwtensoep en de nodige alcoholische
Foto: flyer 2018
versnaperingen.
De liveband Freeline kreeg iedereen op de dansvloer en er werd uit volle borst meegezongen met alle klassiekers die deze topband bracht. Niet voor niks hebben we Freeline alweer geboekt voor oudjaarsdag 2019!
Rond 20.00 uur keerde iedereen huiswaarts om de rest van oudjaarsavond thuis te vieren.
Ieder jaar is Carbid Ludiek weer een geweldige aftrap van de oudjaarsavond, graag tot ziens op oudjaarsdag
om 15.00 uur!
Helaas hebben afgelopen jaar Sanne Rutgers, Alex Wonnink, Wouter Dijkman en Dion Penterman afscheid
genomen als commissielid van Carbid Ludiek. Mensen die een bijdrage willen leveren aan Carbid Ludiek
2019 en verdere edities, kunnen zich melden bij Bas Arentsen of Joris Kuenen.
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KIDSCORNER

Hoi, ik ben Lennox en zit sinds september op voetbal bij JO07, samen met mijn beste vrienden Kick en Bob! Ik vind
voetbal echt heel leuk en we hebben een hele leuke trainster, Marjolein! We gingen zelfs met carnaval verkleed naar
de training! (zie foto) Hoe cool is dat?!
“Wat staat er middenin een bos??” De o! whahahaha.
-Lennox Wensink, JO-07-2-

De JO-09-02 speelde 23 maart een spannende uitwedstrijd tegen DZC. De vele kansen werden helaas niet benut. De
wedstrijd ging nipt verloren met 1-0. Spelers op de foto: Eva, Luuk, Su Yin, Sem, Wouter, Tijne, Olaf en Bram. Thomas
was helaas afwezig.
-leider Mikel Wentink-

De JO-07-3 speelde 23 maart op het hoofdveld
tegen Zelos. Volle inzet van allemaal werd alleen
niet omgezet in een overwinning. Zelos was nét
iets te sterk en heeft gewonnen.. 12-1.. Jammer!!!
-leider Edwin KlompenhouwerOp de foto: Gijs, Khalil, Madelon, Niek en Tim.

MOPJE:

Er stapt een olifant de bus in. Zegt de man die naast
De olifant zit: ‘Goh, dat maak ik niet vaak mee, een
Olifant in de bus!’
Zegt de olifant: ‘Klopt! Ik ga ook meestal met de trein!’
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M O PJ E:

RAADSELS:

nen gebruiken?
Jantje zit in de klas en ze
1. Wat moet stuk zijn om het te kun
gt: "broem broem broem
in de zomer en
broem".
2. Het leeft in de winter, gaat dood
t is dat?
Dus de juf zegt: "Jantje
groeit van boven naar beneden. Wa
wil je even ophouden"
t zien?
Waarop Jantje door blijft
3. Wat heeft 1 oog maar kan toch nie
gaan "broem broem broe
m 4. Welke letter van het alfabet kun je drinken?
broem"
En dan zegt de juf : "Jant
je ga nu maar naar de ga
ng"
"Nee" zegt Jantje "dat ka
n niet mijn benzine is op
!"

1.
2.
3.
4.

een ei
een ijspegel
een naald
de T
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Wie zijn onze sponsoren?
In de vorige editie van onze Tempo zijn wij gestart een aantal van onze sponsoren nader met jullie kennis te
laten maken. Geen enkele vereniging kan, zoals jullie weten, functioneren zonder vrijwilligers, en al helemaal niet zonder haar sponsoren. Zij maken het ieder jaar weer mogelijk onze activiteiten uit te oefenen.
Dus ook deze editie weer een aantal van onze sponsoren voor het voetlicht, waarbij wij nogmaals met
nadruk AL onze sponsoren willen bedanken voor hun steun. Zonder jullie geen Sportclub Varsseveld!
Dit seizoen hebben wij trouwens ook weer een aantal nieuwe sponsoren mogen verwelkomen en die
zichtbaar zijn op ons complex.
Autobedrijf Herwers						Autobedrijf DAGO
Kinderopvang De Kleine Zeester 				
Bouwbedrijf Bruggink
Hoveniersbedrijf Diepenbroek 				
Klaassen Groep
Menno’s Dierenwereld					OWM Achterhoek verzekeringen
Scheffer Halle							Trading Toppers - Kapsalon Tease Varsseveld
Van Egmond Groep						Heersink Vastgoed Varsseveld
Royal Lovink Industries
Stersponsoring
P8 software - Varsseveld
Shirtsponsoring nieuw en vervanging:
Linqiot Doetinchem
Mercachem Nijmegen
KWD-SIVA – Varsseveld Doetinchem
Coop – Varsseveld
TB Investments – Varsseveld
Westerveld & Vossers Accountants en Adviseurs
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Wie zijn onze sponsoren? 			COOP supermarkt
Onze hoofdsponsor van de jeugd, Coop Supermarkten, heeft afgelopen winter al onze jeugdleiders en
-trainers in nieuwe tenues gestoken. Een behoorlijke operatie voor de COOP en onze coördinatoren.
Als Sportclub Varsseveld zijn we uitermate blij met deze actie van COOP Supermarkten, zodat deze jongens,
meisjes, heren en dames met gepaste uitstraling de club kunnen vertegenwoordigen.
Daarnaast mochten we van de COOP een groot aantal winkelmandjes in ontvangst nemen, zodat we onze
hesjes en kleine artikelen in ons ‘ballenhok’ beter kunnen opslaan, ook hiervoor zijn we hen (met name hun
bedrijfsleider(s) Stanley Kramer en Thom ten Voert) erg dankbaar.

Wie zijn onze sponsoren?				Sportcentrum Vital
Onze vereniging kreeg onlangs van Sportcentrum Vital een crosstrainer aangeboden. Deze kan gebruikt
worden bij blessures en herstel, maar ook om zo eens uit te proberen. Deze crosstrainer staat in onze verzorgingsruimte waar op dinsdag en donderdagavond verzorgers/fysiotherapeuten aanwezig zijn. Loop gerust
eens binnen en laat je informeren. Deze kan, mits er plek is,
ook gebruikt worden, als je geen blessure hebt.
Geeft ons ook de mogelijkheid om de doorlopende actie van
Vital onder de aandacht te brengen.
Seniorleden van Sportclub Varsseveld kunnen voor € 30,- per
maand onbeperkt sporten en van alle faciliteiten gebruik
maken. Normaal bedraagt zo'n abonnement € 41,50 per
maand. Een voordeel van € 11,50 per maand en dus € 138,per jaar. Voor meer informatie kunt u terecht bij Ritchy Klein
Nibbelink van sportcentrum Vital (info@vitalvarsseveld.nl ).
Voor alle mogelijkheden bij Vital verwijzen we je naar de website www.vitalvarsseveld.nl.
Voor scholieren en studenten geldt: jouw leeftijd, is jouw contributie.
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Wie zijn onze sponsoren?			

4aanhetplein wordt De Ploeg Horeca

“De Ploeg” is al jaren een begrip binnen Varsseveld en daarbuiten. Na afgelopen jaren bekend te zijn
geweest onder de naam 4aanhetplein, is de naam onlangs gewijzigd in De Ploeg Horeca. Een naam om de
combinatie te benadrukken van de verschillende uitgaansmogelijkheden die zij bieden, waarbij de alom
bekende naam “De Ploeg” weer een prominente plek krijgt in de naam. De Ploeg Horeca staat nog steeds
voor Hotel Restaurant de Ploeg, LoungeBar de Molen, Café ’t Veertje en Bowling & Sportcafé De Ploeg waar
gastvrijheid hoog in het vaandel staat.
Toen ik in het eerste voorjaarszonnetje sprak met Mark Neleman – bedrijfsleider
- en plaats nam op het vernieuwde verwarmde terras met aangebouwde serre,
werd ook daar meteen duidelijk dat aan de wensen van de gasten wordt gedacht.
De Ploeg Horeca voorziet namelijk in meerdere aspecten en de verschillende
faciliteiten zijn daarom ook heel goed te combineren.
Hotel Restaurant de Ploeg voorziet met de 9 hotelkamers voornamelijk in de
zakelijke behoefte van bedrijven uit Varsseveld en omgeving veelal om buitenlandse gasten onder te brengen. Daarnaast beschikt De Ploeg over een mooi restaurant met een heerlijk
wisselende menukaart waar het voor iedereen gezellig toeven is en waar je kunt genieten van een heerlijke
lunch of diner. Het verzorgen van feesten en partijen, al dan niet in combinatie met de aanwezige faciliteiten, kunnen door De Ploeg Horeca zonder probleem naar eigen wens worden ingevuld.
Bij LoungeBar De Molen kun je terecht voor lekkere speciaal biertjes van de tap, cocktails en een scala aan
goede wijnen aangevuld met heerlijke Bites. En in plaats van een high tea, kun je bij LoungeBar De Molen
genieten van een high wine of high beer. Een andere leuke aanrader is de Pub Quiz en Pop Quiz een regelmatig terugkerende quiz bij LoungeBar De Molen met inmiddels een grote schare fans. Daarnaast is er de
mogelijkheid om LoungeBar De Molen evenals Café ‘t Veertje af te huren voor je feestjes.
Tot slot Bowling & Sportcafé De Ploeg, de plek waar de lokale bowlingcompetitie, de bowlingvereniging en
meerdere kegelclubs al jaren hun huisvesting vinden; hier bestaat uiteraard voor iedereen de mogelijkheid
om ook eens gezellig te komen bowlen, ook leuk voor (kinder)feestjes, (team)uitjes, etc.
Kortom, in Varsseveld, een ontmoetingsplek voor oude en nieuwe vrienden, nog steeds aan het plein,
graag tot ziens bij De Ploeg Horeca – www.deploeghoreca.nl

40

Wie zijn onze sponsoren?				Trading Toppers, Luc Helmink
Hoe zou u uw bedrijf in een paar zinnen kunnen beschrijven en wat zijn de belangrijkste producten of
diensten die u levert?
Trading Toppers is actief op de markt van professionele hair- &
beautyproducten. Met onze webshop Salontopper.nl zijn we
online marktleider in Nederland & België op dit gebied. We
exploiteren tevens dezelfde shop onder een Duitse naam om
ook deze grote markt mee te pakken. Daarnaast hebben we
een B2B afdeling die deze producten distribueert naar professionals (groothandel) zowel binnen als buiten Europa.
Binnen de branché zijn we uniek in de combi consument- & groothandel en levert ons een stevige positie in
de markt op. Naast de hair- & beautyproducten hebben we, zijdelings, nog een aantal productgroepen die
een kleinere rol binnen onze onderneming vormen.
Waar is uw bedrijf gevestigd? Hoeveel medewerkers? Oprichtingsdatum?
We werken momenteel, in verband met de snelle groei, vanuit twee locaties in Varsseveld; aan de Guldenweg en Euroweg. Op dit moment bouwen we een nieuw pand aan de Kronenweg waar aan het eind van dit
jaar alles weer samen komt. We hebben een team van ongeveer 30 medewerkers.
De oorspronkelijke oprichting dateert van mei 2008. De eerste jaren betrof het een bedrijfje naast de studie
vanuit de zolderkamer. Na afronden van mijn studie, eind 2013, is de volledige focus naar het bedrijf gegaan
en hebben we mooie stappen gezet.
Wie zijn uw klanten en waarom kiezen zij voor u? Wat onderscheidt u van uw concurrenten?
Met onze webshops richten wij ons voornamelijk op de consument in Nederland, België en Duitsland.
Online onderscheiden is lastig met meerdere spelers in de markt die soortgelijke activiteiten ontplooien.
Met een groot assortiment exclusieve merken, scherpe prijzen, snelle levering (6 dagen per week; voor
22.00 uur besteld, morgen in huis) en de bereikbaarheid van de klantenservice 7 dagen per week, weten we
veel klanten aan ons te binden.
De klanten van onze B2B afdeling betreffen andere webshops, professionals, groothandels en agenten
zowel binnen als buiten Europa.
Hoe lang bent u al sponsor bij onze club?
Sinds 2015
Wat was de grootste reden voor u om dit te doen?
Bijdragen aan en het stimuleren van de verenigingsactiviteit in Varsseveld. Ik ben zelf betrokken bij een
grote vereniging in Varsseveld en weet hoe belangrijk de rol van het bedrijfsleven uit de omgeving hierbij is.
Wat is uw historie met onze voetbalclub? Heeft u hier ook gevoetbald?
In de jeugdjaren van mijn zesde tot twaalfde bij SC Varsseveld gevoetbald, als verdediger.
Bent u zelf een sportliefhebber, doet u aan sport?
Liefhebber zeker. Zelf beoefenen momenteel, op enkele uren fitness in de week na, wat minder.
In de zomerperiode sla ik graag een balletje op de tennisbaan.
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Wie zijn onze sponsoren?				

Bruggink Bouw, Eric Bruggink

Hoe zou u uw bedrijf in een paar zinnen kunnen beschrijven en wat zijn de belangrijkste producten of diensten die
u levert?
We houden ons in hoofdzaak bezig met nieuwbouw, verbouw, renovatie, tegelwerk en installatie van
keukens en badkamers.
We proberen onze diensten in de bouw en aanverwante wereld zo breed mogelijk te houden met behulp
van een eigen showroom van ca. 1500m2 en eigen medewerkers op alle vakgebieden.
Waar is uw bedrijf gevestigd? Hoeveel medewerkers? Oprichtingsdatum?
Het bedrijf is gevestigd in Heelweg-Oost en heeft ca. 65 medewerkers. Het bedrijf is gestart in 1985.
Wie zijn uw klanten en waarom kiezen zij voor u? Wat onderscheidt u van uw concurrenten?
De meeste klanten zijn particulieren, wat betreft de nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud.
Daarnaast doen we werk in het agrarische en ook voor
overige bedrijven. Voor wat betreft de keukens, badkamers
en tegelwerk zijn de meeste klanten ook particulieren.
Ook doen we projectleveringen aan ontwikkelaars en aannemers en doen we werkzaamheden en leveringen voor maatschappelijke organisaties, zorginstellingen
e.d.
Hoe lang bent u al sponsor bij onze club?
Het zal ruim 30 jaar geleden zijn dat ons eerste reclamebord langs de velden kwam te staan.
Wat was de grootste reden voor u om dit te doen?
Ondanks dat we in Heelweg zijn gevestigd, zijn we toch ook verweven en betrokken met Varsseveld.
Er zijn/waren veel collega’s, of hun kinderen, lid van de club en ook zijn veel klanten van ons verbonden met
de club.
Wat is uw historie met onze voetbalclub?
Ik ben zelf ooit lid geweest en via collega’s, kennissen blijf je toch
ook betrokken bij wat er gebeurt.
Verder zijn we verbonden als sponsor en tevens elftal-sponsor
van de 017-2.
Bent u zelf een sportliefhebber, doet u aan sport?
Ik volg sport wel, maar niet heel actief. Zelf hobbel ik voetballend
soms nog wat mee met een zondagmorgen-team elders en doe
af en toe mee bij wat 45+ teams.
Heeft u ooit zelf bij SC Varsseveld gevoetbald/gecoacht?
Ik heb er ooit zelf gevoetbald, maar heb er nooit veel van gekund. Wegens mijn beperkte voetballende
kwaliteiten ben ik zo omstreeks midden jaren 80 maar naar eigen inzicht gestopt.
Voetballend en technisch zag het er niet uit en ging het nergens over, maar als de wedstrijd begonnen was,
dan ging het meestal wel fanatiek.
Zou u zelf nog iets kwijt willen?
Super knap hoe jullie als bestuur en overige vrijwilligers in deze tijd
zo’n club overeind houden,met alle regelgeving die er steeds maar bij
komt en daarnaast de zorg om voldoende leden te houden.
Ik wens jullie veel succes en een mooie toekomst toe!!
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Kennismaking met trainer Heren 1: Jos Heutinck
Dit seizoen is Jos Heutinck gestart als hoofdtrainer van Heren 1. Een nieuwe staf, een
nieuwe wind. Bij een groot aantal leden zal Jos al bekend zijn, maar we leren hem
graag nog iets beter kennen.
Kun je misschien iets vertellen over jezelf en wat je buiten het voetbalveld nog
meer doet?
Ik ben geboren, getogen en nog altijd woonachtig in Zieuwent aan de Ruurloseweg.
Getrouwd met Hedwig en samen hebben we twee zoons Bas (26) en Ties (24) en hierbij mag ik dochter Pleun (22) zeker niet vergeten.
Dagelijks ben ik werkzaam in de logistieke sector als chauffeur coördinator bij HSF in
Winterswijk.
Het hele gezin is naast hun dagelijkse ‘beslommeringen’ actief in de sport van voetbal, tennis tot volleybal.
Je bent al heel wat jaren trainer, kun je iets vertellen over dit verleden? Waar heb je zoal je expertise
in mogen zetten?
Ik ben actief als trainer sinds 1996. Ik was altijd speler bij de plaatselijke club RKZVC en ben toen van speler
trainer geworden. Dit heb ik vier jaar lang met veel motivatie en voldoening gedaan. We speelden toen in
de 4e klasse met Varsseveld als een van de tegenstanders. Aansluitend op RKZVC ben ik vier jaar trainer
geweest bij vv Gendringen. Na deze jaren ben ik vertrokken naar Pax in Hengelo Gld waarmee ik een mooi
kampioenschap in de derde klasse heb meegemaakt.
Na Pax ben ik als trainer begonnen bij de ‘buren’ in Silvolde. In de vier jaren bij deze club heb ik 5 finales
mogen spelen, waarvan we 2 keer zijn gepromoveerd. Met een plek in de 1e klasse heb ik afscheid
genomen. Na deze vier mooie jaren ben ik het wat dichter bij huis gaan zoeken. Ik ben als trainer aan de slag
gegaan bij sv Grol in Groenlo. Bij al mijn vorige clubs ben ik vier jaar geweest. Bij Grol waren dat er drie,
met het eerste jaar meteen een promotie naar de 1e klasse. Mijn laatste club voor Varsseveld was FC. Trias
in Winterswijk. Ik heb bij deze club veel nieuwe ervaringen opgedaan in bijna twee seizoenen, maar helaas
heb ik het niet mogen afmaken in Winterswijk.
Welke uitdaging zie je in je rol als trainer in Varsseveld. Wat was je motivatie om bij SC Varsseveld aan
de slag te gaan?
Allereerst het ‘dorpse’ karakter dat de club uitstraalt en daarnaast heeft het bestuur en de Technische
Commissie me overtuigd dat ze vooruitstrevend bezig zijn. Ook het niveau 2e klasse en de aanwezige
kwaliteiten deden me besluiten om voor SC Varsseveld te kiezen.
Wat is je (eerste) indruk van onze club? Bijvoorbeeld ook kijkend naar de jeugd?
Dat er met veel passie en inzet door veel vrijwilligers wordt gewerkt aan de voetbalvorming van onze jeugd.
Ook de motivatie om het jeugdbeleidsplan te updaten en waar nodig te verbeteren spreekt me enorm aan,
iets wat vooral door vrijwilligers wordt getrokken.
Daarnaast zit er in de diverse jeugdlichtingen voldoende talent om straks met Varsseveld 1 in de top van de
2e of in de 1e klasse te spelen. Dit laatste heb ik niet van horen zeggen…
Wat is de grootste verandering(en) die je hebt doorgevoerd na je start als trainer bij Varsseveld
Heren 1?
Moeilijk te beantwoorden omdat ik groot voorstander/motivator ben van groepsproces.
Zaken die nu anders lopen hebben we samen met de rest van de staf en spelersgroep bewerkstelligd.
Als ik dan toch iets moet noemen is het zeker de intentie om aanvallender op het veld te staan en het spel
te spelen, tenslotte ligt hier mijn 1e prioriteit. Daarnaast moeten de spelers verantwoordelijkheid, groepsvorming en discipline uitstralen omdat ze een voorbeeldfunctie hierin hebben, zeker ten opzichte van
jeugdspelers.
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Wat is je doel voor de tweede seizoenshelft?
Dat we ons richting de 5e plek spelen en zeker in het linker rijtje eindigen.
Ook is mijn doel om ons spelsysteem te perfectioneren, waarbij iedere speler
zich individueel moet/mag ontwikkelen.
Waar ligt de kracht van Heren 1 en waar kunnen zij zich het meest in
ontwikkelen?
De kracht van het team is het groepsgevoel, en de ontwikkeling zit vooral in
de manier van voetballen in balbezit.
Welke ambitie heb je voor de komende jaren?
Wat prestatie betreft met heren 1 in de top van de 2e klasse terecht komen met misschien een uitstapje
naar……
Daarnaast ook positieve spelontwikkeling zien en de komst van kunstgras zal dit zeker positief beïnvloeden,
waarbij ik zelf (met 45+) zeker het liefst speel op een goed bespeelbaar grasveld.
Wat heb je zelf voor voetbalervaring en waar heb je die opgedaan?
Zoals bovenstaand al staat beschreven heb ik altijd bij RKZVC in Zieuwent gespeeld. We speelden toen in de
3e of 4e klasse (dat is te vergelijken met de 2e en 3e klasse van nu).
Wat voor soort voetballer was jij?
Met RKZVC speelden we in het toenmalige ‘heilige’ 4-4-2 systeem. Ik heb altijd centraal op het middenveld
gespeeld waarvan de laatste 8 jaar als aanvoerder. Het aanvoerderschap heeft mij, naast mijn jeugdtrainerschap bij de club, gevormd als (hoofd)trainer en natuurlijk, niet te vergeten, de bijbehorende KNVB opleidingen.
Wie was tijdens jouw voetbalcarrière jouw grote voorbeeld en wat heb je van hem/haar geleerd?
Willem van Hanegem (De Kromme), ALLES doen om te winnen!!
Op welke sportprestatie ben je het meest trots?
1) Alle promoties in mijn tijd als trainer waren bijzonder en aan elk zat wel een verhaal. Maar dat ik als beginnend trainer bij RKZVC 4 jaar lang voor de groep heb mogen staan met spelers waar ik zelf lang mee had
gespeeld en sommige ook nog onder mijn hoede had in de jeugd, is iets waar ik meest trots op ben.
2) Als 12 jarig talentvolle jeugdspeler bij RKZVC de toenmalige Gelderse selectie gehaald en het zelfs tot de
laatste 16 of 18 spelers geschopt, dat is inderdaad lang geleden en durfde het bijna niet op papier te zetten,
haha
3) Ook het aanvoerderschap bij RKZVC 1 deed wel iets met me, noem het trots en verantwoordelijkheid.
Wat wil je als trainer je spelers graag meegeven?
Respecteer elkaars sterke en accepteer elkaars mindere punten, dat maakt een team goed en sterk!!
Sta open voor ontwikkeling en sta open voor coaching.
Wanneer is voor jou komend seizoen geslaagd?
Dat we ons huidig doelgemiddelde van +10 intact houden of zelfs uitbreiden.
Wat heb je uit jouw ervaring als voetballer meegenomen in je rol als trainer?
Als aanvoerder en centrale middenvelder al veel bezig geweest met coachen van een team en als trainer/
coach bij RKZVC in beginperiode -na noodzakelijke wisseling van spelers- tegen degradatie moeten strijden.
Hiermee wil ik aangeven dat je van verliezen mentaal veel sterker kunt worden dan van veel of alles winnen.
Heb je zelf nog iets dat je kwijt zou willen?
Wens alle leden, supporters en vrijwilligers een succesvolle afsluiting van dit seizoen. Ook wil ik vanaf deze
plek mijn dank uitspreken naar de terreincommissie die bijna dagelijks in de weer zijn om ervoor te zorgen
dat we zo optimaal mogelijk onze wedstrijden en trainingen kunnen afwerken op ’t Oberink!
Jos Heutinck
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Laatste seizoen trainer Dames 1: Ton Wiggers
Ton, deze is voor jou. Lees ‘m maar even aandachtig door
“Hé Meike, zou je een leuk tekstje over Ton willen schrijven?”, luidde het een
aantal weken terug. Tuurlijk, moest ik denken. Doe ik, leuk. Maar waar in
hemelsnaam begin je bij een ‘stukje tekst’ over Ton.
Ton, geenszins in een stukje tekst te vatten én dan nog die berg anekdotes van
het team. Zelf ben ik absoluut geen speler van het eerste uur, maar toch kan ik
me bij alle wilde en minder wilde verhalen een voorstelling maken. Ze spreken
tot de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
Minder wild maar daarom niet minder leuk is ongetwijfeld Ton en zijn voetbaljargon. Ton ‘jargon’ Wiggers, noemen ze hem ook wel. De razende reporter
schreef boeken weg aan wedstrijdverslagen over zoneverdediging, hotseknotsebegonia-voetbal (HKB), restverdediging, flegmatiek, corpulent, temporiseren
en kantelen. Ton weet altijd vraagtekens tevoorschijn te toveren op menig
gezicht. Temporiwie? Flegmawattes? Restverdediging? Geen twijfel over
mogelijk, Ton is een onoverwinnelijke tegenstander bij Galgje of Scrabble.
Ook zo’n leuk woord: vetpercentagemeting. Wie bij dames 1 ‘aanvang van het
seizoen hoort’ zegt ‘shit, we moeten weer’. Terwijl de goudgele kermisbiertjes
nog liggen te verdampen in de maag en de shoarmalucht het lichaam verlaat
via het darmkanaal worden de dames opgeroepen voor het jaarlijkse weeg
moment. Feest. Scheelt dat er niks mis kan gaan als je een test gebruikt
bedoeld voor mannen. Als zelfs Joanne Wolsink te hoog zit in gewicht dan weet
je het wel. Even voor de beeldvorming: Joanne gebruikt meer woorden in drie
zinnen dan aan vetpercentage op haar lichaam zit.
Waar we het misschien ook nog even over moeten hebben is 1 april. Niet alleen om de vermaarde sportpsycholoog-grap waar Ton ongetwijfeld om in een
scheur heeft gelegen, ook het dubieuze wedstrijdverslag
van een zogenaamde E.a. G.rap halen we uit de oude doos. Laten we eerlijk wezen, daar
kan maar één persoon verantwoordelijk voor zijn. Begint met een A en eindigt op licia.
Bij deze Ton, om het seizoen mee af te sluiten. En dan nog over die sportpsycho-streek.
Sans rancune; we hebben erom gelachen. Mooie grap.
Buiten het grappen en grollen is Ton ook een hardwerkende vent met een onuitputtelijke liefde voor voetbal. ‘Mijn meisjes’, zei hij weleens. En dat zijn we, zijn meisjes. Een
stel meiden met talent in de benen dat zes seizoenen lang heeft genoten van zijn –
soms onbegrijpelijke – tactieken en opstellingen. Een team dat in hem gelooft en altijd zal
blijven doen, ondanks dat het tijd is voor een frisse wind. Dat onze
wegen per aanvang van het nieuwe seizoen scheiden, betreuren
we. Lekker dramatisch weer, houden we van. We zijn per slot van
rekening een stel vrouwen met een bulk oestrogeen. Een stel
vrouwen dat bier drinkt als een stel mannen, maar kakelt als vier
kipboerderijen bij elkaar. En dit stel vrouwen is je noeste arbeid,
geduld en vakjargon eeuwig dankbaar, geen woord aan gelogen.
Namens iedereen van dames 1: bedankt, Ton. Het ga je goed!
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Een bijzondere wedstrijd voor Joop Knikkink
Iedere week zijn veel vrijwilligers in de weer voor onze vereniging. Ieder op zijn eigen manier. Joop Knikkink
is ook één van die mannen en vrouwen die niet weg te denken zijn bij onze club. Betrokken bij het
klusteam, bezorger van de tempo en scheidsrechter.
Joop is al vanaf 1986 als scheidsrechter actief. Hij fluit/floot wedstrijden via de KNVB, bij schooltoernooien,
als clubscheidsrechter bij diverse clubs in de regio, als scheidsrechter op de Heelweg/ HSV, maar het overgrote deel van de wedstrijden als clubscheidsrechter vulde hij in bij Sportclub Varsseveld.
Om fit te blijven loopt Joop nog steeds iedere zomer en winter hard. Want als je soms wel 3 wedstrijden
per weekend fluit dan moet je fit blijven om mee te kunnen blijven lopen. Het aantal gefloten wedstrijden ligt inmiddels dik boven de 2000 (als je uitrekent dat een speler ongeveer 25 wedstrijden per seizoen
speelt,…..). De meeste (misschien wel alle) leden hebben waarschijnlijk wel eens een wedstrijd gespeeld
welke geleid werd door Joop. Wisten jullie trouwens al dat Joop is onderscheiden door de KNVB met een
zilveren speld?
Als grensrechter heeft hij ook mooie wedstrijden mogen vlaggen, waaronder een wedstrijd tegen PSV (met
Ruud Gullit en Ronald Koeman).
Daarnaast heeft hij ook wedstrijden van zijn eigen zoon Ivo mogen fluiten en leiden. Maar dat hij recent ook
een wedstrijd van zijn jongste kleinzoon Jari mocht fluiten, was voor beide wel een bijzonder leuke ervaring.
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Nieuwe sponsoren Varsseveld 45+
Accountantskantoren nieuwe sponsoren Varsseveld 45+
Na veel seizoenen sponsoring door de Keurslager Schuurman en Van Raam heeft Varsseveld 45+ nieuwe
sponsoren gevonden.
Spelers Roeland Scheuter en Rogier Hoftijzer, van respectievelijk Stolwijk en Kelderman en Westerveld en
Vossers, overhandigen symbolisch het nieuwe getailleerde tenue.
Leider Harry Nijland nam het in ontvangst en beloofde ook iets aan de taille te doen, zodat een en ander
mooi afkleedt.
De resultaten van dit seizoen zijn boven verwachting. Hoewel de eerste plaats nauwelijks mogelijk is, draait
ons team bovenin mee. Er zijn wat spelers met ouderdomsklachten. De keeper heeft een Isias, er loopt
iemand rond met nota bene twee liesbreuken, maar neemt stiekem toch de tas van huis mee, om als het
even kan nog een balletje mee te trappen.
Daarnaast hebben we een arsenaal aan spelers uit de categorie ziek, zwak en misselijk die de druk eigenlijk
niet aan kunnen. Dus u snapt dat we als leiding vooral een psychologische taak vervullen. Derhalve is het
ook een klein wonder dat ons team boven verwachting goed presteert. Dat is ook de sponsoren opgevallen
en daarom wisten we beide over te halen om in dit team te investeren. ”Het is toch bijzonder, het is alsof we
Heineken en Grolsch tegelijk op het shirt hebben’’, aldus de trots leider.

Roeland Scheuter (Stolwijk en Kelderman), Harry Nijland (Leider 45+)
en Rogier Hoftijzer (Westerveld en Vossers)
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Den Ooievaer
Over een paar weken doet een nieuwe sport haar intrede op sportpark Oberink: Kunstgrasvoetbal.
Een spelletje waar de bal altijd beleefd stuitert, de lijnen zelfs na een feestavond nog kaarsrecht zijn en de
sliding onder het hek door vier maanden blessureleed oplevert. Een uitkomst voor iedere technisch gehandicapte voetballer, zullen we maar zeggen. Maar wel een sport die landelijk keihard doorbreekt. Misschien
gaat de FIFA, naast voetbal en zaalvoetbal, kunstgrasvoetbal opnemen als een aparte discipline. Met de
Carpet Right Eredivisie als uitvloeisel en Nederland Wereldkampioen kunstgrasvoetbal, na een zege op die
dekselse IJslanders.
En dan? Niet meer kunnen verschuilen achter dat polletje, geen ballen meer die ruim een meter over een
vage achterlijn zijn geweest, weg penaltystip die na elf korte, driftige passen van de scheids ruim een meter
uit het midden ligt? Dat maakt deze nieuwe sport toch wel erg flets.
Ooit onderscheidde het voetbal zich nadrukkelijk van hockey. Van voetbal werd je vies. Een man word je in
de modder. Mannen, echte mannen, houden niet van rubber! Nou ja, niet op zondagmorgen op een veldje
achter de kerk in ieder geval. De modder is vervangen door een rubbertapijt, bezaaid met korrels. Ja, nu
wordt er een stuk minder afgelast. Maar dat is er wel eentje in de categorie: “Sinds ik Radler drink, heb ik
geen katers meer!” En nog erger: geen legendarische avonden meer.
Vroeger kon je, als je op zondagochtend aan de bierdiarree was, de boel tijdens een regenachtige wedstrijd
gewoon laten lopen. Nu kun je je niet meer achter de modder verschuilen en ziet iedereen dat je een broekpoeper bent. Medelijden heb ik met de broekpoepers, maar ook met talloze lijnentrekkers in Nederland, die
hun leven zinlozer hebben zien worden met de komst van kunstgras. De kunst van het grasmaaien wordt
vernietigd, de graskapper is stilaan klaar. De geur van het gras verdwijnt. F’jes die later songwriter worden
en tijdens een wedstrijd liever een klavertjevier zoeken, vervelen zich nu rot.
Het is goed dat het er komt, begrijp me niet verkeerd, we willen tenslotte niet die kunstloze, altmodische
boeren uut de Achterhoek zijn. Maar laten we het vooral ook niet overdrijven. Lekker trainen op die velden
(doen wij toch niet aan), af en toe een oefenpotje als het hoofdveld wordt uitgeleend aan de waterpoloërs
(oefenpotjes doen we ook niet aan), maar voor de rest gewoon iedere zondagmorgen lekker sjokken naar
veld 4 of 5 om vervolgens uit het zicht van de kantine bierwindjes te laten en slidings onder het fictieve hek.
En als iedereen de oversteek heeft gemaakt naar deze nieuwe sport, dan worden we vanzelf weer kampioen! Van de Campina Divisie, want die houden gewoon nog van gras.
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Nieuwe Website
Begin maart is eindelijk onze nieuwe website gelanceerd. Sjoerd Reimes en Eric Heersink hebben hier de
laatste maanden de puntjes voor op de i gezet. Er zijn een aantal functionaliteiten verdwenen, waardoor
e.e.a. overzichtelijker wordt en er zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd.
Een nieuw onderdeel is o.a. een verjaardagskalender. Deze noemen we even, omdat een aantal leden ten
behoeve van de AVG in Sportlink heeft aangegeven geen informatie over hun persoonsgegevens openbaar
te laten worden. Deze leden komen dan ook niet voor in de verjaardagskalender. In de loop van het jaar
zullen er ook nog nieuwe onderdelen worden toegevoegd.
We hebben met name gewerkt aan het automatisch actualiseren van de websitegegevens, zodoende zijn
het speelprogramma, de uitslagen, standen en afgelastingen nu geheel geautomatiseerd. Zodra een uitslag
is ingegeven, wordt deze op de website direct zichtbaar. De aanlevermodule voor verslagen zit er ook weer
in. We gaan vanaf komend seizoen proberen dat ook seniorenteams verslagen gaan aanleveren.
Dat wordt nog een mooie uitdaging.
Oordeel zelf, neem vooral vaak een kijkje op de site en voor adviezen en feedback mag je mailen naar webmaster@scvarsseveld.nl of pr@scvarsseveld.nl.
Tegelijk met het vernieuwen van de site hebben we Maikel Fraikin bereid gevonden om de website te
onderhouden. Voor het aanleveren van stukken kun je mailen naar webmaster@scvarsseveld.nl.
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Gouden Schoen Competitie
Vorig jaar zijn wij gestart met een Gouden Schoen competitie. Alle senioren heren elftallen en dames 1 en 2
doen hieraan mee. Vorig jaar gingen Martijn van de Wouw en Pem Roenhorst er met de prijs vandoor……..
Hier een voorlopige tussenstand. Wie gaat er straks met de prijs vandoor?
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Notulen Ledenvergadering
Notulen van de algemene ledenvergadering van Sportclub Varsseveld, gehouden op maandag
29 oktober 2018, in de kantine op sportpark Oberink.
Aanwezig van het hoofdbestuur: Ronald Ruesink (voorzitter), Michel de Wolf (penningmeester), Annelies Schuurman
(secretaris), Peter Breuker (jeugdzaken), Bennie Wisselink (technische zaken), Eric Heersink (sponsorzaken en PR),
André Diepenbroek (accommodatiebeheer)
Er bezochten 73 leden de vergadering volgens de presentielijst.
Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor onze aanwezige ereleden: Gerhard Schuurman, Jan Broens, Joop Knikkink, Gert Sturris en Han Boesveld. Helaas kan ons erelid
Hennie Wisselink hier niet aanwezig zijn. En ook een hartelijk welkom aan onze leden van verdienste. Er zijn afmeldingen ontvangen van Lineke Mulder, Wout Schuurman, Bendick Klein Wassink, Kim Peters en Henk Ooyman.
De voorzitter constateert dat de opkomst wederom prima is, het laat zien dat de club leeft!
De missie, zoals die vorig jaar uitgebreid besproken is, is nog steeds hetzelfde:
Sportclub Varsseveld zorgt ervoor dat eenieder, van jong tot oud van de voetbalsport kan genieten,
zowel actief alsook passief. Onze club vervult een sociaal-maatschappelijke rol, probeert te verbinden en zet hierbij
middelen in die ons ter beschikking staan ( zoals velden, kleedkamers, kantine e.d. ). Sportief gedrag binnen en
buiten het veld zijn belangrijke pijlers voor onze club.
Ook de visie is onveranderd gebleven:
Voetbal staat centraal, alle leden moeten deze sport op hun eigen niveau kunnen beoefenen. Een ieder moet zich
thuis voelen bij onze club, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, uiterlijk of (geloofs-) overtuiging. Waarden en normen
staan hoog in het vaandel. Door goed samen te werken moeten de verschillende
doelen worden bereikt.
Deze missie en visie zullen regelmatig worden bekeken en indien nodig worden aangepast.
Sportpark Oberink moet dus een ontmoetingsplaats zijn waar een ieder zich veilig voelt. Ook is het de bedoeling dat
hier in de toekomst regelmatig andere activiteiten zijn, zowel voor de jeugd alsook voor de senioren. Het bestuur
probeert dit ook te stimuleren, veel vrijwilligers organiseren al verschillende evenementen zoals de techniek-dag
voor de jeugd in de herfstvakantie, zaalvoetbal en FIFA-toernooi in de winterstop en Carbid-ludiek op oudjaarsdag.
De voorzitter geeft aan dat dit een positief gevoel geeft voor de hele vereniging, dat er behalve het voetbal ook nog
zoveel andere dingen worden georganiseerd.
Qua voetbal gaat het redelijk goed met onze club. Bij de jeugd is te zien dat we gemiddeld op een hoger niveau
spelen dan enkele jaren geleden maar dat teams het dit jaar ook moeilijk hebben op dat hogere niveau. We hopen
allemaal van harte dat de weg die ingeslagen is, met goed opgeleide jeugdtrainers en goede leiders bij alle teams,
uiteindelijk tot het gewenste resultaat zal leiden.
Tot slot geeft de voorzitter aan dat we binnen onze club blij mogen zijn met zoveel vrijwilligers. Bij veel clubs horen
we bijna overal alleen maar klagende besturen dat het zo moeilijk is om vrijwilligers te krijgen, dat ze nauwelijks een
klusteam op de been kunnen brengen en dat het vinden van bestuursleden al helemaal een kwelling is. Als we dan
zien hoe e.e.a. binnen onze club geregeld is dan mogen we daar ook best trots op zijn. De voorzitter bedankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet, van leiders tot trainers, van gastvrouwen tot kantine-medewerkers, van de jeugdcoördinatoren tot de TEMPO-redactie, van de adviesraad tot het klusteam en natuurlijk ook de bestuursleden.
Notulen van de vergadering van 23 oktober 2017
De notulen worden zonder op- en of aanmerkingen en onder dankzegging van de secretaris goedgekeurd.
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Jaarverslag van de secretaris
Tijdens de ledenvergadering van 23 oktober 2017 traden Bas Arentsen en Peter Prinsen af als bestuurslid. \
André Diepenbroek en Eric Heersink werden als hun opvolgers benoemd.
Naast de gebruikelijke en bekende commissies is er afgelopen seizoen een extra commissie in het leven geroepen,
namelijk de kunstgrascommissie. Deze commissie is belast met het onderzoek naar de haalbaarheid van een kunstgrasveld op Oberink.
Ook tijdens seizoen 2017/2018 was de kantine in zeer goede handen bij Anja Rothman samen met haar team en
vrijwilligers. Het nieuwe kassasysteem werkt goed en is gebruiksvriendelijk. Op de valreep van dit seizoen is het terras
aan een grondige opknapbeurt onderworpen. De reacties waren enorm positief. Gelukkig hebben we mogen genieten van een lange zomer, en hebben we nog lang kunnen genieten van het terras.
Op 15 juli 2018 telt de vereniging het volgende aantal leden:
•
Senioren 					
280 (268) =
•
Jeugdleden					263 (306) =
•
Recreatief/niet spelende leden			
251(242) =
•
Donateurs					99 (104) =
Totaal aantal leden 		

893 (920) = -27

Totaal aantal spelende leden
			•
			•
			•
			•

543 (574)
mannen
vrouwen
Jongens
meisjes

+ 12
- 43
+9
- 21

235
45
232
31

De tussen haakjes geplaatste aantallen hebben betrekking op het seizoen 2016/2017. Het totaal aantal leden komt
hiermee op 893, hetgeen een afname betekent van 27 leden. We zitten hiermee weer op het niveau van seizoen
2015/2016. We zien een toename bij de senioren en recreatieve/ niet spelende leden. Met name het aantal jeugdleden neemt af.
Adviesraad
Op aangeven van de formateurs bij de bestuurswissel in 2016 is een adviesraad opgericht. Dit is een groep van
8 personen die twee maal per seizoen bij elkaar komt en samen met een afvaardiging van het bestuur op informele
wijze spreekt over het reilen en zeilen binnen de club. Wat valt op, wat kan er verbeterd worden. Wat gaat er juist heel
erg goed, en er worden door het bestuur actuele vraagstukken op tafel gelegd.
De groep is een afspiegeling van onze leden. Er zitten heren in, dames in, spelende leden, sponsoren, supporters.
Lage elftal spelers en selectie spelers. Vaders en moeders. Deze adviesraad geeft enkel en alleen een advies en is niet
bindend. Voor de huidige adviesraad hebben zijn de volgende personen bereid gevonden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Willie Luijmes
Wiebe Sturris
Jannick Rougoor
Anita Weening
Henk Houwer
Susan Wisselink
Roeland Scheuter
Mark Neijsen

Met deze groep zijn er in seizoen 2017-2018 twee bijeenkomsten geweest. Deze bijeenkomsten waren heel open,
constructief en waardevol. Er zijn veel zaken besproken. De eerste bijeenkomst zijn we blanco ingestapt. Iedereen kon
waarover dan ook iets vertellen. Wat werd er dan zoals besproken;
•
•
•
•
•
•

Investeren in goede trainers bij de jeugd
Website is enorm verouderd, deze moet up to date zijn
Kloof tussen technische commissie en jeugdcommissie
Rookbeleid op het sportpark
Mobiele telefoons in de kleedkamers
Multidisciplinair inzetten kantine
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Voor de tweede bijeenkomst heeft het bestuur de adviesraad gevraagd eens na te denken over onderstaande vragen.
• Wat kan (het bestuur van) Sportclub Varsseveld doen of organiseren om de saamhorigheid/
		 onderlinge verbondenheid en het verenigingsgevoel binnen de club te versterken?
• Wat missen jullie aan faciliteiten op Oberink? Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een
		 speeltuintje, pannaveldje etc.
• Hoe kunnen we het aantal vrijwilligers uitbreiden (en behouden) ?
• Wanneer we de tribune moeten aanpakken, zouden we de tribune dan moeten restaureren
		 in deze stijl of volledig nieuw bouwen?
• Bennie Wisselink gaat per oktober 2018 uit het bestuur, wie zou je willen aandragen voor de
		 technische commissie?
Afgelopen maand is er een derde bijeenkomst geweest. Er zullen twee leden vervangen worden.
Het bestuur zal hiervoor nieuwe mensen benaderen, en houdt daarbij in ogenschouw dat de samenstelling een
goede afspiegeling van de club blijft.
Algemene zaken.
• Op 27 oktober, dus exact een jaar geleden, vond de aftrap plaatst van walking football.
		 Inmiddels hebben we 15 leden!
• Op 14 december werd de voetbalquiz georganiseerd in de kantine. Het was een gezellige avond
		 met veel fanatiekelingen.
• Op 16 juni was de vrijwilligersdag in de kantine, waarbij we hebben gestreden om de titel
		 schutterskoning(in) van SC Varsseveld. Dave Geurkink heeft deze titel in de wacht gesleept.
• De 3e editie van carbid ludiek was weer een groot succes. Er was wederom een special guest en
		 we hebben meer vermaak voor kinderen georganiseerd. Ook hier een goede opkomst en zeker
		 voor herhaling vatbaar.
• Op 8, 9 en 10 juni hebben we voor het 22e jaar het Ten Brinke Bouw tournament op ons sportpark
		gefaciliteerd.
• Ook waren er nieuwe initiatieven zoals de strijd om de titel ‘het kanon van Varsseveld’ en de
		 gouden schoen competitie.
• Ook voor de jeugd waren er weer tal van activiteiten, hierover zal Peter later verslag doen.
Jaarverslag jeugdzaken
Binnen de jeugdcommissie heeft aan het begin van het seizoen 2017-2018 één wijziging plaatsgevonden. Koen
Arentsen heeft de functie van Hoofd Jeugdopleidingen overgenomen van Hans Boesveld.
De lichtingscoördinatoren waren dezelfde als het voorgaande seizoen: Yvette Harders, Anita Weening,
Saskia ten Brinke en Sophie Hulsman. Inez Wassink was secretaris van de jeugdcommissie en Peter Breuker de
voorzitter.
Coördinator o15, o17, o19 		
Yvette Harders		
Coördinator o13		
Anita Weening
Coördinator o11			
Saskia ten Brinke
Coördinator o7, o8, o9		
Sophie Hulsman
Secretaris Jeugdcommissie		
Inez Wassink		
Hoofd jeugdopleiding		
Koen Arentsen
Bestuurslid jeugd/voorzitter		
Peter Breuker
Berry Smits was afgelopen jaar de coördinator van de scheidsrechters, zowel bij de senioren als bij de jeugd. De stuurgroep jeugd is sinds het vorige seizoen actief betrokken bij de technische zaken binnen de jeugdopleiding. Hun taken
zijn om onder meer de aansturing en het begeleiden van trainers, het bieden van
stageplaatsen binnen de jeugdopleiding en het in samenspraak met de jeugdcommissie indelen van de teams. Koen
Arentsen is hier als hoofd jeugdopleidingen onderdeel van en is tevens namens de jeugd onderdeel van de technische commissie. Frits Kleinnibbelink is technisch coördinator bovenbouw en Bert Spekking technisch coördinator
onderbouw.
Op de zaterdagochtend worden de bezoekende teams welkom geheten door één van de dames van ons team van
gastvrouwen, bestaande uit:
•
Jolanda Wonnink				•
Astrid Radstake
•
Marijke Maalderink				•
Susan Beltman
•
Marjon Rothman				•
Marja Rustema
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Kampioenschappen
In het seizoen 2017-2018 hebben we binnen de jeugdafdeling maar liefst 6 kampioenschappen mogen vieren:
In de najaarscompetitie werden zowel de jo17-2 als de jo13-2 kampioen in hun 4e klasse.
De voorjaarscompetitie werd door maar liefst 4 teams als kampioen afgesloten.
De Jo17-2 werd opnieuw kampioen, ditmaal in de 3e klasse;
De Jo15-1 kende een lastige eerste seizoenshelft in de 1e klasse en werd daarom na de winterstop ingedeeld in de
2e klasse. Hierin werden zij afgelopen zomer kampioen;
Ook de Jo13-1 werd kampioen en deed dat zelfs in de 1e klasse;
Tot slot was er ook een kampioenschap voor onze Jo11-1, zij waren de beste in hun 2e klasse.
Beker:
In het bekertoernooi waren er enkele aansprekende resultaten. De Jo17-2 wist de halve finale van de beker te
bereiken. De Jo11-1 en Jo11-2 bereikten beiden de kwartfinale.
De Achterhoek Cup, ook bekend van het toernooi voor senioren, kent ook editie voor jo15-1 teams. Onze Jo15-1
bereikte hierin de kwartfinale.
Klassering
Via de presentatie worden de klasseringen van de hoogste teams getoond:

De Jo19-1 sloot het seizoen af als tweede in de 2e klasse. Op basis van dit resultaat hebben wij hen voor het huidige
seizoen ingedeeld in de 1e klasse;
De Mo19-1 werd met een heel jong team knap 3e in hun 2e klasse. Ook zij spelen dit seizoen 1e klasse;
De Jo17-1 werd voor de winterstop 2e in de 2e klasse en werd daarop na de winterstop in de 1e klasse
ingedeeld. Met hun 7e plaats in de voorjaarscompetitie bewezen zij dit niveau aan te kunnen;
De Jo15-1, Jo13-1 en Jo11-1 werden dus alle 3 kampioen en zijn in het nieuwe seizoen allemaal op 1e-klasse niveau
actief.
De Jo9-1 speelde in de 2e klasse. In deze leeftijdscategorie worden sinds vorig jaar geen standen en
uitslagen meer gepubliceerd om het plezier in de sport te benadrukken en niet de nadruk te leggen op de resultaten.
Activiteiten
Voor de jeugdleden van onze vereniging zijn er vorig seizoen weer een aantal activiteiten georganiseerd. In de herfstvakantie vond er weer een techniekdag plaats, ditmaal georganiseerd in samenwerking met het bedrijf Dutch Soccer
Events. Sinterklaas bracht weer een bezoek aan de jongste jeugd en in de winterstop was er voor alle teams de mogelijkheid te zaalvoetballen en met het eigen team een uitje te ondernemen. Tevens was er in januari opnieuw een FIFAtoernooi voor zowel jeugd als senioren. Sportpark Oberink bood opnieuw plaats aan de sportdag voor basisscholen.
Aan het einde van het seizoen hebben de meeste teams meegedaan aan toernooien en de familiedag.
Tot slot vond er in de meivakantie een vriendinnendag plaats om meiden kennis te laten maken met het voetballen
en met onze vereniging.
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Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie is inmiddels enkele jaren actief en het afgelopen jaar ongewijzigd gebleven qua samenstelling. Deze commissie komt niet regelmatig bij elkaar, maar staat paraat indien hierom gevraagd wordt.
De samenstelling van de vertrouwenscommissies als volgt:
•
Hans Kruisman
•
Yvonne Rusink-Hengeveld
•
Ester Hiddink
•
Peter Breuker
Zonder op de inhoud in te kúnnen en willen gaan, mag inmiddels gesteld worden dat de vertrouwenscommissie haar waarde voor de vereniging in de afgelopen jaren duidelijk bewezen heeft.
Veranderingen
•
		
		
		
•
		

Sinds vorig seizoen heeft de KNVB het mobiel digitaal wedstrijdformulier ingevoerd bij alle
leeftijdscategorieën. Het invullen van de formulieren achter de computer is hiermee dus
definitief verleden tijd, alles gaat nu met de eigen mobiele telefoons. Deze invoering is
binnen onze vereniging soepel verlopen.
Lopende het seizoen is door het bestuur het verbod op het gebruik van mobiele telefoons in
de kleedkamer ingevoerd voor jeugdteams. Ook dit is soepel verlopen.

Vooruitblik
In het huidige seizoen spelen al onze selectieteams vanaf o11 en ouder in de 1e klasse. De hogere weerstand van de
stap hogerop is in de uitslagen duidelijk waarneembaar, maar vrijwel al deze teams hebben hun eerste punten al wel
behaald.
Het spreekt voor zich dat het hogere niveau van de tegenstanders goed is voor de ontwikkeling van onze voetballers.
We hebben er bovendien vertrouwen in dat dit het niveau is waarop deze teams (zeker op den duur) thuis horen.
We zien in de overige competities grote niveauverschillen tussen de teams. Met name bij de lagere teams, uitkomend
in de laagste competities, zijn wekelijks grote uitslagen te zien. Onze ervaring is dat dit beeld in de loop van het
seizoen terugloopt en dat wij er als vereniging helaas betrekkelijk weinig aan kunnen doen.
Dit seizoen zijn opnieuw 2 jeugdtrainers gestart met hun opleiding UEFA C Youth, het voormalige TC3 Jeugd. We
wensen hiermee het niveau van de trainers en trainingen te verhogen en ook op lange termijn te waarborgen dat we
kunnen beschikken over voldoende gediplomeerde trainers, bij voorkeur trainers met een achtergrond of binding
met Sportclub Varsseveld
Ook doet er dit jaar een scheidsrechter een scheidsrechterscursus bij de KNVB. En ook in de komende jaren hopen
we trainers en scheidsrechters via de vereniging een opleiding aan te kunnen bieden. Dit kan ook in de vorm van een
kleinere cursussen als junioren- of pupillentrainer of een verkorte cursussen voor verenigingsscheidsrechters.
De jeugdcommissie streeft er naar om de komende winterstop meer aanbod van zaalvoetbal te kunnen bieden aan
alle jeugdteams. Enkele pupillenteams zijn inmiddels al ingeschreven bij een zaalvoetbal-competitie in de regio.
Daarnaast proberen wij voor ieder team tenminste 3 uur zaalvoetbal te regelen en heeft ieder team een budget om
zelf een activiteit te ondernemen.
Saskia ten Brinke en Inez Wassink hebben eind vorig seizoen laten weten te zullen stoppen met hun taken binnen de
jeugdcommissie. Karin Bruijl is bereid gevonden de coördinatie van de o11 groep over te nemen van Saskia.
De functie van secretaris jeugdcommissie is nog vacant.
Saskia en Inez worden bedankt voor hun inzet voor de vereniging en Karin wordt een fijne tijd toegewenst in haar
taken.
Jaarverslag technische zaken
De reguliere vergaderingen van de technische commissie vinden om de 6 weken plaats, met regelmatige inloop van
jeugdcoördinatoren, coördinatoren lagere elftallen en de consul.
Tussendoor hebben uiteraard gesprekken plaatsgevonden met trainers, leiders, grensrechters en het
medisch verzorgingsteam..
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Heren 1 kende een matig seizoen, ze speelden zich op de laatste competitiedag veilig en eindigden in de tweede
klasse op een tiende plaats met 30 punten uit 26 wedstrijden.
Eind 2017 gaf trainer Wilco Geerts te kennen onvoldoende perspectief te zien in de kwaliteiten van met name onze
jongere selectiespelers om voor een jaar bij te tekenen.
Vervolgens is de technische commissie op zoek gegaan naar een nieuwe trainer. Uit meerdere sollicitaties heeft de
Technische commissie samen met een afvaardiging van de selectiegroep met twee trainers sollicitatiegesprekken
gevoerd en is daarna door het bestuur een tweede sollicitatiegesprek met Jos Heutinck uit Zieuwent gevoerd, die de
nieuwe trainer is geworden.
Marcel Geven is gestopt als leider bij Heren 1, hij is opgevolgd door Ronnie Hendriksen. Bennie Wisselink is als teammanager toegevoegd aan het kader van Heren 1. Jeroen Reintjes is aangesteld als hersteltrainer.
Heren 2 kende een wisselend seizoen, de eerste en derde periode verliepen wat moeizaam, maar de tweede periode
werd gewonnen. Heren 2 eindigde in de reserve eerste klasse op een tiende plaats met 32 punten uit 26 wedstrijden.
In de nacompetitie werd in de eerste ronde verloren, met 2-1 na verlenging, van Heino 2. Het contract met trainer
Thomas Damman is met een jaar verlengd, hij is nu aan zijn derde seizoen begonnen. Daniël Nijenhuis is gestopt als
verzorger.
Heren 3 kende een vrij stabiel seizoen, ze eindigden in de reserve 3de klasse op een zevende plaats met 26 punten uit
22 wedstrijden. Het contract met Jan-Willem Schut is met een jaar verlengd, hij is nu aan zijn zesde seizoen begonnen.
Vrouwen 1 kende een prima seizoen, ze wonnen de tweede periode en ze eindigden op de tweede plaats in de
2de klasse met 34 punten uit 18 wedstrijden. In de nacompetitie werd in de eerste ronde bij HVCH Vrouwen 1 uit
Heesch verloren met 4-1. Het contract met trainer Ton Wiggers is met een jaar verlengd, hij is nu aan zijn 6de seizoen
begonnen.
Afgelopen seizoen is er weer een Vrouwen 2 team ingeschreven voor de competitie, als debutant eindigden ze in de
5de klasse op een mooie vierde plaats met 34 punten uit 20 wedstrijden.
Vrouwen 25+ zijn met overmacht kampioen geworden in zowel de najaars- als voorjaarscompetitie.
Bij de herenteams 4 t/m 11 heeft Heren 4 na meerdere 2 plaatsen afgelopen seizoen eindelijk de kampioensvlag
kunnen hijsen, ze werden kampioen in de 5de klasse met 52 punten uit 22 wedstrijden.
Verder zijn er bij de lagere herenteams geen kampioenschappen te melden.
Het nieuwe Heren 11, bestaande uit spelers van De Schakel, is in de winterstop uit de competitie gehaald, omdat de
helft van het aantal spelers niet meer verder wilde.
Ook Heren 35+ zijn met overmacht kampioen geworden in zowel de najaars- als voorjaarscompetitie.
Voor het komende seizoen 2018/2019 zijn er 15 seniorenteams ingeschreven: 9 herenteams, 2 damesteams, 1x Heren
35+, 2x Heren 40+ en 1x Dames 25+.
Het Walking Football heeft langzamerhand zijn plaatsgevonden binnen SC Varsseveld, momenteel zijn er 15 leden die
elke donderdagmorgen vanaf 10.00 uur trainen onder leiding van trainer Peter Aal.
De TC overlegt over de sluitingstijden van de velden in de zomer en communiceert dit naar alle betrokkenen binnen
de vereniging.
De TC beoordeelt de aanwezige ballen en materialen en doet vervolgens een voorstel naar het hoofdbestuur voor de
inkoop van benodigdheden voor het nieuwe seizoen.
De TC heeft de selectie-avond van Heren 1, 2 en 3 bijgewoond o.m. vanwege het voorstellen van de nieuwe trainer
Jos Heutinck.
De TC heeft het leidersoverleg bijgewoond van de teams 4 t/m 10 en Heren 35+ en 40+. Hierbij is besloten om van
Heren 10 een 2de Heren 40+ te maken.
De TC wil graag alle gestopte trainers, leiders, grensrechters en verzorgers bedanken voor hun inzet voor
SC Varsseveld.
De TC-leden Ina Wisselink en Arie ten Brinke zijn afgelopen seizoen gestopt. Bennie bedankt hen beiden in het
bijzonder voor hun inzet en samenwerking in de afgelopen jaren.
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De samenstelling van de TC gaat dus veranderen. Bennie memoreert: 9 jaar geleden heeft het toenmalige bestuur aan
Adriaan van Weelden en mij gevraagd om een nieuwe TC op te richten.
Deze uitdaging hebben Adriaan en ik destijds opgepakt. In de loop der jaren zijn er enkele wisselingen geweest en nu
is ook voor mij de tijd gekomen om Technische Zaken over te dragen aan Hans Wossink, die momenteel bezig is om
een (gedeeltelijk) nieuw team te formeren.
Graag wil ik iedereen binnen SC Varsseveld bedanken voor de samenwerking en het gestelde vertrouwen in deze TC
in de afgelopen 9 jaren!
Jaarverslag accommodatiebeheer
Tijdens het seizoen 2016-2017 zijn er weer verschillende zaken aangepakt op onze prachtige
accommodatie.
•
•
•

Aanleg hekwerk veld 5
Plaatsen extra masten sponsordoeken
Nieuwe CV installatie geplaatst.

Plannen voor de komende tijd
•
Kunstgrasveld aanleggen
•
Speelplaats aanleggen
•
Energie scan maken
•
Bezuinigen op gas en stroomverbruik
•
Beregeningsinstallatie vervangen
•
Tribune renoveren
Ook dit seizoen hadden we weer twee klusteams, één op de maandagmiddag en één op de vrijdagochtend.
We hebben twee nieuwe klussers mogen verwelkomen. Voor de maandagploeg is dat Henk Mateman en voor de
vrijdagploeg is dat Nico Peet.
We hebben een extreem droge zomer gekend waarin we extra moesten sproeien. Door de inzet van een viertal heren
is het gelukt de velden met een goede kwaliteit op tijd te openen. Deze heren hebben een aantal weken lang elke
8 uur de sproei-installatie verlegd. Dit was een hele klus. Extra dank voor deze heren!
Jaarverslag Sponsoring en PR
Algemeen
Vorig jaar is Eric Heersink aangetreden als nieuwe bestuurslid. Formeel is hij per oktober aangetreden, maar in overleg
pas daadwerkelijk in februari 2018 begonnen. De start was niet prettig door het vertrek van een aantal leden van de
sponsorcommissie. Truus Scheuter, Herbert Wisselink en Jarno Breukelaar hebben aangegeven te zullen stopen.
De sponsorinkomsten zijn gedaald van € 67.000,- naar € 59.000,-. De belangrijkste oorzaak is de opbrengst van het
plaatjesboek van het jaar ervoor van € 7.000,-. Verder zijn er kleine verschillen. Opvallend is dat de inkomsten uit de
vriendenloterij nu snel afnemen.
Vanuit de sponsorcommissie zijn een aantal activiteiten georganiseerd waaronder een uitstapje naar De Graafschap
met accommodatievrijwilligers en sommige club van 100 leden. Er zijn extra activiteiten rondom de thuiswedstrijden
van het eerste elftal georganiseerd.
Bord- en doeksponsoring
Rondom de huidige situatie borden en doeken werd gemeld dat het contractbeheer nog niet helemaal op orde is.
Er zijn al veel doeken verkocht de afgelopen jaren en dat levert een mooie bijdrage. Op dit moment wordt er daarin
uitgebreid. Er is te weinig aandacht geweest voor de reclameborden. De staat van onderhoud van diverse borden is
slecht. Deze sponsors worden nu gemaand er wat aan te doen. Er zijn ongeveer 10 bordcontracten afgelopen, maar
de borden kunnen pas vervangen worden als er een nieuwe sponsor is. Aandachtspunt voor dit seizoen is om deze
borden te gaan verkopen. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om het dak van de kantine en de kleedkamers te
gaan gebruiken voor extra sponsorplekken.
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Kledingsponsoring
De kleding van veel jeugdteams is vernieuwd. TB Investments stak JO-11 2 en JO-13 2 in het nieuw.
SIVA /KWD heeft het nieuwe tenue voor JO-15 3 verzorgd. JO-15-1 is door Mercachem in het nieuw gestoken en
Linqiot nam JO-13 1 voor haar rekening.
Coöp voorziet alle jeugdleiders en trainers van nieuwe kleding ter waarde van maar liefst € 10.000,Daarnaast heeft de Coöp ook JO-19 1 van nieuwe tenues voorzien. TB Investments, Van Raam en P8 Software hebben
de selectie van nieuwe trainingstenues voorzien. TB Investments heeft Varsseveld 1 en 2 voorzien van nieuwe
thuistenues.
Introductie Gouden Schoen
De introductie van de Gouden Schoen was ook een succes. Zoals het bij een prijs hoort ging het gepaard met een
mooie rel. De dames vonden het niet eerlijk dat er twee prijzen werden uitgereikt. 1 voor vrouwen en 1 voor de
mannen. Want overal waren zij dik winnaar. De organisatie zag dat er bij de 1e 10 6 vrouwen stonden omdat ze ook
eigenlijk te veel punten kregen per doelpunt, dat veranderen zou een rel opleveren, derhalve is besloten om 2 prijzen
te doen.
Uiteindelijk gingen Pem Roenhorst en Martijn van der Wouw met de prijzen strijken, aangeboden door Houthandel
Roenhorst en Heersink Vastgoed.
PR
Alle leden ontvangen inmiddels berichten via de mail, hiervoor wordt gebruik gemaakt van mailchimp. Het tonen van
sportlink via de tv in de kantine is ge-upgrade en weer geactualiseerd. Dit werkt nu redelijk goed. We kunnen er nog
veel mee in toekomst. Er zijn schermen voor de kleedkamerindeling geplaatst bij kantine en kleedkamers. De WIFI
wordt nog verder verbeterd, vooral in de tribune en de achterste kleedkamers.
Vooruitblik
Een opsomming van de activiteiten voor de komende tijd wordt gegeven:
•
Teamfoto’s en sponsorbord in de kantine actualiseren
•
Actie om meer facebook volgers te krijgen
•
Wekelijks wedstrijdverslagen selectie/dames en overige teams ook op Facebook delen
•
Het vernieuwen van de website heeft de hoogste prioriteit
•
Uitje voor club van 100 en vrijwilligersteam
•
Uitbreiding ruimte voor de reclamedoeken
•
Sponsors vinden voor lege plekken boarding
•
Nieuwe leden sponsorcommissie vinden
Jaarverslag Financiële Zaken
De financiële zaken zijn mede met behulp van Gerrit, Jorn en Marvin goed en tijdig verwerkt. Michel bedankt deze
heren voor hun inzet in het afgelopen jaar. Voor komend jaar gaat Lennard Hettinga de functie van Marvin overnemen. Lennard zal de betalingen gaan verzorgen en het kas- en bankboek bij gaan houden. Vaak wordt er gevraagd;
hoe staat de club er financieel voor? De club is financieel gezond.
Toelichting op balans en resultaat
De penningmeester presenteert de cijfers met behulp van PowerPoint, hetgeen een overzichtelijk beeld geeft over de
balans, begroting, inkomsten en uitgaven.
Onze banktegoeden zijn gestegen. Dit ondanks de eenmalige uitgaven en investeringen die we hebben gedaan.
Het terrasmeubilair is in dit seizoen geactiveerd en staat onder de inventaris op de balans. Vanwege een actie van de
Rabobank, de inzet van vrijwilligers en extra bijdrage van de sponsoren hebben we een super terras gekregen op ons
sportpark.
We hebben een respectabele omzet behaald. We zijn net boven de begroting geëindigd. Naast een mooie omzet
hebben we te maken gehad met wat incidentele en onvoorziene uitgaven zoals het vervangen van de oude CV ketels
die het ineens hebben begeven. Dit zal voor de toekomst een lagere energienota opleveren. We hebben te maken
gehad met een naheffing gemeentelijke belastingen van oude jaren en eenmalige aanschaffingen van materieel voor
onderhoud van het sportpark.
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Verder is alles redelijk conform de verwachtingen en voorgaande jaren. Het was geen seizoen van de uitersten of
grote verschillen. Het resultaat is uiteindelijk aardig conform de verwachtingen. We hebben iets meer inkomsten dan
verwacht door subsidies, iets meer kantineopbrengsten en diverse acties en verkoop zaken zoals clubkascampagne,
verkoop tuintafels, inrichting oude ballenlokaal, bijdragen georganiseerde activiteiten. De huisvestingskosten zijn
hoger door het vervangen van de oude CV ketels.
Verslag van de Kascommissie
De kascommissie bestaat uit Bertjan Piest en Hans Heersink. Namens de kascommissie brengt Bertjan Piest verslag
uit. Het was veel om te controleren en eigenlijk in één avond niet te controleren. Steekproefsgewijs heeft de kascommissie de administratie bekeken. Omdat de financiële commissie is opgedeeld en de verschillende zaken in stukken worden verwerkt en aangeleverd, is het een overzichtelijk geheel geworden. De kascommissie is onder de indruk
van de kwaliteit. De commissie stelt voor de penningmeester decharge te verlenen. Het voorstel wordt door de
vergadering overgenomen.
Kunstgras op Oberink
Als voorzitter van de kunstgrascommissie geeft Bas Arentsen een verslag van de stappen die de kunstgrascommissie
heeft ondernomen en presenteert het plan waarvoor toestemming gevraagd wordt aan de ledenvergadering.
Er zijn een vijftal redenen geformuleerd waarom we op Oberink kunstgras zouden moeten hebben.
Allereerst om onze (jeugd)opleiding naar een hoger niveau te kunnen brengen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid
om alle seizoenen te kunnen trainen. Daarmee kunnen we ook de andere velden ontlasten. Het draagt bij aan de
toekomstbestendigheid van onze club. Clubs in de regio hebben al wel kunstgras. En het aanleggen van kunstgras
biedt mogelijkheden voor de multifunctionaliteit van Oberink.
Om het hele plan voor kunstgras te kunnen en willen realiseren, heeft de kunstgrascommissie een aantal uitgangspunten geformuleerd.
De aanleg van kunstgras moet door de club financieel te dragen zijn. Het mag geen buitensporige contributieverhogingen voor de leden als gevolg hebben en het veld moet geschikt zijn voor zowel trainingen als officiële KNVB
wedstrijden. Tot slot moet er kunnen worden voorzien in aanmerkelijke reservering voor vervanging van de toplaag
over 10-12 jaar.
De kunstgrascommissie bestaat uit de volgende personen:
•
Melvin Oldenboom, beleidsmedewerker gemeente Aalten
•
Michel de Wolf, penningmeester club
•
Peter Breuker, bestuurslid jeugdzaken, achtergrond infratechniek
•
Ronald Ruesink, voorzitter club
•
Gerjo Berentschot, fiscalist, financieel specialist
•
Bas Arentsen, voormalig accommodatiebeheerder en lid vorige kunstgrascommissie
Om de aanleg te kunnen realiseren is er natuurlijk geld nodig. De kunstgrascommissie heeft hiervoor een financieel
plan gemaakt.
De eenmalige aanschaf en aanleg is begroot op € 500.000,- Dit zijn de totale kosten, hier zit alles in.
We kunnen een investeringssubsidie van de gemeente Oude IJsselstreek ontvangen van € 150.000,Daarnaast kunnen we gebruik maken van een BTW compensatieregeling wat neerkomt op een bedrag van € 70.000,-.
Dat maakt dat we nog € 280.000,- moeten financieren. We kunnen een lening ontvangen bij 10 particuliere investeerders. Dit voor een bedrag van samen € 250.000,-.
De sportclub heeft nog een reserve staan waaruit we de resterende € 30.000 euro kunnen halen.
Uiteraard zullen we proberen te besparen door middel van zelfwerkzaamheid.
Voor deze specialistische aanbesteding heeft de sportclub hulp ingeschakeld van Newae. Samen met deze adviseurs
is een programma van eisen opgesteld. Samen is er gesproken over de locatie van het veld op Oberink. Deze staat
nog niet vast. De speltechnische eigenschappen zal de kunstgrascommissie samen met leden uit de hele club gaan
testen en beoordelen. Ook zal ernaar gestreefd worden zoveel mogelijk lokale partijen te betrekken bij het project.
We zullen logistiek nog wel een uitdaging krijgen omdat er veel zwarte grond afgevoerd zal moeten worden en er
veel wit zand weer voor terug moet komen. Dit betekent veel vrachtverkeer rond en op het sportpark. Voor de
projectleiding is Kees van Liere bereid gevonden dit op zich te nemen.
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Vanaf deze ledenvergadering zal hij dan ook bij het project betrokken worden. We zullen zoveel mogelijk inzetten op
zelfwerkzaamheid waar mogelijk. Er zal kritisch worden gekeken naar het moment van aanleg, mede door het logistieke verhaal, maar ook in besparing van kosten, aanleg in de zomerstop is duurder. Het kunstgrasveld zal eigendom
zijn van de sportclub en het onderhoud ligt daarmee ook volledig in handen van de sportclub.
We zullen te maken krijgen met eenmalige kosten. We budgetteren € 45.000,- uit de reserves voor kunstgras. Voor
aanschaf van het onderhoudsmaterieel zoals trekker, sleepmatten en veger kan ook aan een eenmalige actie zoals
een Rabogift of eigen ludieke actie worden gedacht. De te verwachten bankstand eind 2018 is € 120.000,- positief.
Deze is bijna in zijn geheel de afgelopen jaren opgebouwd. We zullen minimaal € 50.000,- achter de hand houden
voor tegenvallers
De verwachting is dat we het kunstgrasveld in 11 jaar afschrijven. De vervanging van de mat kost € 180.000,-.
De kunstgrascommissie stelt voor de helft te reserveren en over 11 jaar de andere helft te gaan financieren. Dit kan
door middel van een lening, contributieverhoging, acties onder de leden, uit eigen vrije middelen etc.
De rente en afschrijving (=aflossing) is € 25.000,-. De reservering voor vervanging is jaarlijks € 8.181,-. Dit betekent
directe invloed op het resultaat van € 33.181,-.
»
»
»
»
»
»
»

Eenmalige investering van ca. € 500.000,- voor aanleg kunstgras
Eenmalige clubbijdrage van € 45.000,- uit bestaande reserves
Jaarlijkse rentekosten en aflossing van € 25.000,Jaarlijkse reserveringspost van € 8.181,- voor vervanging mat over 10-12 jaar
Jaarlijkse kosten kunnen worden uit het toekomstige positieve resultaat zonder buitensporige
contributieverhoging(en)
Ambitie “investeerders” sneller boetevrij af te lossen
Realisatie begin 2019

Wat zijn de bezwaren ten aanzien van kunstgras en de grootte van de investering:
•
Vervanging kunstgrasmat over 10-12 jaar is duurder dan de nu voorziene € 180.000,
•
Verminderde inkomsten club door minder kantineomzet, teruglopende ledenaantallen, etc. etc.
•
Deze financiële middelen niet beschikbaar hebben voor andere investeringen
•
Maatschappelijke discussie kunstgrasvelden
•
Persoonlijke sporttechnische bezwaren kunstgras
Wat zijn de argumenten voor kunstgras:
•
Subsidie gemeente kunnen we tot en met 2019 nog gebruiken
•
“Investeerders” zijn nu bereid lening te verstrekken tegen gunstige rentetarief
•
Mogelijkheid om BTW compensatie van 21% binnen te halen. (komt uit een pot die vanaf
		
1 januari 2019 op afroep werkt, leeg is leeg)
•
Past binnen ons beleidsplan (technisch)
•
Belasting andere velden verminderen
•
Minder afgelastingen herfst-/ winterperiode
•
Multifunctionaliteit sportvelden biedt mogelijkheden
Wat zijn de consequenties als we het nu niet doen:
•
Vooruit schuiven accommodatieprobleem
•
Slechte velden na de winterstop
•
Geen extra argument meer om leden naar onze club te trekken
•
Blijven stil staan als vereniging
•
Verliezen toezeggingen “investeerders”
•
Opnieuw verzoek gemeentesubsidie indienen
•
Mislopen BTW-compensatie
Vragen vanuit de leden:
Kees van Liere vraagt hoe jaarlijkse kosten uit de jaarlijkse begroting worden gehaald, er wordt namelijk een groot
bedrag gereserveerd. Michel licht toe hoe de afschrijving op de winst en verliesrekening is opgebouwd.
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Michael Fraikin vraagt of er hierdoor andere zaken blijven liggen. Ronald geeft aan dat er een grote investering van de
tribune aan zit te komen, maar dat die dan nog enkele jaren moet wachten. Er zal zeker voldoende ruimte blijven voor
investeringen.
Eric Heersink vult aan dat we ook met de investeerders vastleggen dat aflossen uitgesteld kan worden, maar dat het
beter is niet langer af te lossen dan de afschrijvingstermijn van de mat is. Anders lossen we nog af, als de mat al vervangen moet worden. Kees van Liere geeft aan dat je ook zou kunnen vragen om de
aflossing over 15 jaar uit te spreiden.
Kees Van Liere vraagt hoe we ermee omgaan wanneer de BTW compensatie van de gemeente niet komt. Ronald geeft
aan dat wanneer deze niet komt, dan gaan we kijken of we de plannen verder vooruit moeten schuiven. Wanneer de
subsidie niet komt, dan zullen we een buitengewone ledenvergadering plannen.
Michael Fraikin geeft aan dat we hebben genoemd het sportpark meer multifunctioneel in te willen zetten. Wat
verwachten jullie daarmee extra binnen te krijgen? Aangegeven wordt dat dit nog te onzeker is en dat we dit daarom
niet hebben meegenomen in de begroting. Dit zal dan extra zijn.
We hebben met alle onzekere factoren mee te nemen
Frits Kleinnibbelink geeft aan dat hij een trainer mist in de kunstgrascommissie.
Bas geeft aan dat dat technisch kader wordt betrokken wanneer er gekozen gaat worden voor het type veld.
Dick Hendriksen vraagt of dit het meest positieve of negatieve scenario is wat er geschetst is.
Bas geeft aan dat dit een negatief beeld is. We hebben een aantal extra’s nog niet mee genomen. Zo valt er voor extra
inkomsten nog te denken aan een loterij, grote opening of extra acties.
Mike Venderbosch vraagt wat er precies in de € 500.000 euro zit. Bas geeft aan dat hier alles bij in zit.
Het veld, de doelen, poortjes, omheining, verzekering, ballenvangers etc.
Jos Heebinck vraagt of de club met één partij in zee gaat en of dit op basis van een open begroting is?
Ja, de volledige offerte is uitgesplitst
Sjoerd Reimes vraagt of alle teams gebruik mogen gaan maken van het kunstgrasveld. Bas geeft aan dat we het kunstgrasveld altijd belast kan worden en we zoveel mogelijk de verschillende teams hierop zullen laten spelen.
Roy Peppelman vraagt als het tweede veld gedraaid moet gaan worden, blijft de oefenhoek behouden?
Een deel van de oefenhoek zal inderdaad verkleind worden maar we kijken dan ook zeker naar het aantal beschikbare
m2 trainingsveld op met name de donderdagavond.
Nico Peet vraagt wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud? Het borstelen van de mat zal wekelijks moeten
gebeuren. De vereniging wordt eigenaar van de mat en is verantwoordelijk voor het onderhoud.
Jan Willem Schut vraagt of we veld 5 nog nodig hebben na de komst van het kunstgrasveld.
We zijn vooralsnog niet van plan om het 5e veld op te geven.
Gerhard Arentsen geeft aan dat vanuit het klusteam er geen voorkeur is voor het 2e veld omdat daar veruit het
meeste blad op valt. Bas Arentsen geeft aan dat blad op het veld geen bezwaar mag zijn. We moeten dan inderdaad
wel wekelijks vegen.
Sophie Hulsman geeft aan dat kunstgras niet altijd bespeelbaar is. Bas Arentsen geeft aan dat het inderdaad niet altijd
bespeelbaar is. Indien er sneeuw op ligt is het inderdaad niet toegestaan om te spelen op het veld. Kunstgrasvelden
sneeuwvrij maken is niet aan te raden.
Ronald Ruesink geeft na de vragenronde aan dat het bestuur de aanvulling doet wat wanneer er financiële tegenvallers zijn of een subsidie niet doorgaat, dat we de plannen zullen herzien en opnieuw toestemming zullen vragen.
Slotvraag:
Kan de ledenvergadering instemmen met het zojuist gepresenteerde plan en het bestuur mandaat geven kunstgras
aan te leggen op Sportpark Oberink?
De ledenvergadering geeft toestemming!
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Vaststelling begroting boekjaar 2018-2019
De begroting wordt middels een sheet in de presentatie gepresenteerd.
Willen we mee blijven doen om het sportpark en overige randvoorwaarden goed te faciliteren zullen we een vast
kostenpatroon houden dat betaald moet worden. Dit willen we bewerkstelligen door:
•
behouden huidige kantineopbrengsten
•
vergroten sponsorinkomsten
•
contributieverhoging (3%)
Daar doen alle commissieleden hun uiterste best voor! Daarnaast moet het spelplezier bij alle leden voorop staan.
De leden moeten met plezier op ons sportpark komen en moeten zich er thuis voelen.
Ook willen we inzetten op een kwalitatief goede (professionele) vereniging, zowel qua spel alsook qua organisatie.
Qua spel begint dit bij de jeugd. Hier wordt op ingezet.
Verder spelen de volgende zaken:
•
Dalende inkomsten (verwachting)
		
o
minder leden, zowel junioren als senioren. Dit scheelt ca. € 6.000,- tot € 7.000,- per jaar.
		
o
we hopen en verwachten de huidige kantineopbrengsten te behouden
		
o
subsidies zullen nagenoeg gelijk blijven
		
o
opbrengst vriendenloterij daalt
		
o
er zijn voor alsnog geen extra acties gepland voor extra inkomsten
		
o
Ligt stijgende personeelskosten
•
Minder huisvestingskosten; sportpark wel op peil van huidige staat van onderhoud houden
•
Overige kosten; op nagenoeg eenzelfde niveau
Om ook op inkoopgebied goed vertegenwoordigd te zijn, zijn Jos Hebinck en Silvia Nijland toegetreden tot de
financiële commissie. Sylvia gaat de operationele inkoop van de vereniging op zich nemen. Jos gaat de inkoop verder
analyseren. Hij zal contacten met de leveranciers onderhouden en analyseert onze inkoopvoorwaarden. Mogelijk dat
we daarbij samenwerkingen met andere verenigingen op gaan zetten om inkoopvoordeel te behalen.
Er worden op de voorgestelde begroting geen op- of aanmerkingen ingebracht. Hiermee wordt de begroting door de
leden voor akkoord aangenomen.
Benoeming kascommissie
De voorzitter bedankt de huidige kascommissieleden Bertjan Piest en Hans Heersink voor hun controlerende werkzaamheden. Bertjan treedt af als lid van de kascommissie. Hans Kempers meldt zich aan als opvolger waardoor de
kascommissie bestaat uit Hans Heersink en Hans Kempers.
Verkiezing bestuursleden
Bennie Wisselink is als bestuurslid technische zaken aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in de
vacature van bestuurslid technische zaken de heer Hans Wossink te benoemen. Er hebben zich geen tegenkandidaten
gemeld waardoor Hans wordt benoemd voor een periode van 3 jaar en zitting neemt achter de bestuurstafel.
Rondvraag
•
		

Frits Kleinnibbelink vraagt of er ook een competitie komt van de gouden handschoen.
Ronald Ruesink geeft aan dat we hier in het bestuur over zullen overleggen.

•
Gerhard Arentsen geeft aan dat er in het ballenhok steeds meer rommel komt te liggen.
		
Ronald geeft aan dat we proberen de leiders trainers en spelers zo goed mogelijk te informeren om
		
mee te werken en probeert het ballenhok netjes te houden. We zullen hier extra aandacht op
		vestigen.
•
		

Theo Bruggink vraagt of er toevallig bankjes kunnen komen rondom het eerste veld.
Ronald geeft aan dat dit al de aandacht heeft en er reeds 4 banken in bestelling zijn.

•
		

Gerard Schuurman wil graag het bestuur bedanken voor de inspanning het afgelopen jaar.
Hij spreekt de waardering uit voor het werk dat het bestuur heeft gedaan.
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Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en aandacht en biedt iedereen een consumptie namens de
vereniging aan. Hierna sluit hij de vergadering.
Aldus vastgesteld in de algemene ledenvergadering van .. 2019
De voorzitter						De secretaris
Ronald Ruesink					Annelies Schuurman

Dames 1
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