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Van de Tempo redactie
Beste leden, sponsoren en supporters,
De bewaartempo die aan het begin van het seizoen te perse moet gaan moet een actueel beeld geven van onze
vereniging. Dat is soms best lastig, want hoewel wij mogen rekenen op een grote club vrijwilligers, vinden er ook elk
jaar best wat wijzigingen plaats.
En als je dan ook nog rekening moet houden dat onze vrijwilligers ook een leven naast de club hebben, dan is het
toch altijd weer een uitdaging om al deze informatie op tijd bij u te krijgen.
Bij deze het spoorboekje van onze club. Eén van de laatste clubbladen uit de regio. Wij wensen alle teams weer een
mooi voetbalseizoen toe en wij zien u graag op onze velden.
De Temporedactie
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Voorwoord Voorzitter
Beste sportvrienden en -vriendinnen,
Het seizoen 2019 – 2020 is begonnen, de bal rolt weer, de velden zijn goed, het (kunst)gras ruikt lekker, de gezelligheid is er weer, kortom, alle ingrediënten aanwezig om er een mooi seizoen van te maken.
In de voorbije zomer is er weer veel gebeurd op Oberink. Op veld 3 is een kunstgrasveld aangelegd waardoor we
hopelijk het hele jaar door goed kunnen trainen en spelen. Op 14 september is het officieel geopend door wethouder
Ben Hiddinga en natuurlijk volgde er een spetterend feest. In juli was er de wedstrijd van de Graafschap tegen het
Griekse Panachaiki. Hoewel het midden in de vakantie was en bijna 30 graden werd het toch nog wel goed bezocht.
Ik denk dat we als Sportclub ons visitekaartje hebben afgegeven in Doetinchem en ik hoop dat ze ons in de toekomst
vaker zullen weten te vinden. Als laatste grote project van afgelopen zomer moet ik de aanleg van ons ondergrondse
sproeisysteem nog noemen. Gezien de warme zomers van de laatste jaren, en de verwachting dat dat niet zal veranderen, hebben we hiervoor gekozen. Het scheelt onze trouwe klusmannen veel bloed, zweet en tranen, dat ze niet
met die zware brandslangen hoeven te sjouwen. Nu houden ze tijd over om andere zaken op ons sportpark op te
pakken.
Sinds lange tijd hebben we als club weer deelgenomen aan de optocht. Vanwege het feit dat het de 50e keer was dat
de optocht georganiseerd werd, doken we 50 jaar terug de tijd in: de talenten van toen, voetballen nu nog steeds.
Zowel de jongste jeugd liep mee alsook veel van onze (vergane) glorie. Zowel oud als jong hartelijk dank, ik denk dat
we veel goodwill hebben gekweekt. Ook was het de eerste keer in lange tijd dat het koningsschieten tijdens de
Varsseveldse kermis niet op Oberink werd gehouden. Van te voren waren er zo links en rechts wat bedenkingen maar
we mogen concluderen dat het, ondanks een paar kleine schoonheidsfoutjes, een geslaagd evenement was.
Zoals reeds in een eerdere TEMPO gezegd bestaat onze club in 2024 100 jaar. De eerste mooie anekdotes zijn al
binnengekomen bij de redactie zodat er een mooi boek kan worden samengesteld. Interessante, onbekende,
humorvolle verhalen zijn natuurlijk altijd nog welkom.
Ik wens jullie allemaal veel leesplezier met deze TEMPO, een mooi voetbaljaar 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
Susan Beltman
secretaris@scvarsseveld.nl
06 - 28 06 05 00

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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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

Coördinator O15 en O13:

O19 en O17:

Vacant

Coördinator

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

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 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.
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Regels gebruik kunstgras
Sinds de start van dit nieuwe voetbalseizoen is Sportclub Varsseveld de trotse bezitter van een nieuw kunstgrasveld. Om het veld zo goed mogelijk te kunnen behouden hebben wij een aantal regels opgesteld.
1.
Schone voetbalschoenen:
Gebruik het kunstgrasveld met voetbalschoenen. Stalen noppen zijn niet toegestaan. Betreed het veld met
schone schoenen.
2.
Gebruik de toegangshekken:
Betreed het veld alleen via de toegangshekken en de openingen achter de kleine goals. Doe het poortje
achter je dicht
3.
Gebruik de juiste doelen en gebruik de doelen juist:
Maak zo veel mogelijk gebruik van de permanente doelen die op het veld staan en de klapdoelen die aan
de boarding vastzitten. Als je andere doelen gebruikt, gebruik dan de (lichte) aluminium goals. Sleep niet
met doelen maar til deze op. Wees ook zuinig op de railing; til goals door het toegangspoortje in plaats van
ze over de reling te schuiven! Als er veel wind staat, verzwaar de doelen dan met gewicht. Gebruik hiervoor
géén veldpinnen!
Doelen moeten na gebruik altijd teruggezet worden op de doelenstoep!
4.
Maak geen rommel:
Etenswaren (en zeker kauwgom!), glaswerk, huisdieren, rookwaren en vuur horen niet thuis op het kunstgrasveld en dus ook niet in de dug-outs. Afval hoort in de afvalbakken die rondom het veld staan
5.
Wees zuinig op onze spullen
Schiet niet met opzet tegen de boardings aan, ga niet aan doelen, netten, boarding of dug-outs hangen of
er op zitten.
6.
Publiek blijft buiten de boarding!
Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleider, hun trainer en voor zover van
toepassing natuurlijk de scheidsrechter. Alle publiek dient zich volstrekt achter de veldafscheiding op te
houden. Ook het staan van het publiek tegen de binnenkant van de veldafscheiding is dus niet toegestaan.
Het is niet toegestaan het veld te betreden met vervoersmiddelen (fietsen, scootmobiels enz. enz.)
7.
Als er sneeuw op het kunstgras ligt, wordt het veld niet betreden!
Sneeuw kan het veld glad maken. Bij betreding zal de sneeuw in de mat gelopen worden, hierdoor blijft de
sneeuw langer op het veld liggen en er kan zich (bij temperatuurwisselingen) een ijslaag vormen in de mat.
Er wordt geen sneeuw geruimd van het veld, omdat dit de mat kan beschadigen en/of het rubber wordt
meegenomen
8.

Schades zullen worden verhaald op de veroorzakers
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Vacatures
Gastheer / Gastvrouw

De functie van gastheer/gastvrouw bestaat (zowel voor de zaterdag als de zondag) al een tijdje binnen de
club en is inmiddels niet meer weg te denken uit het zondagochtend beeld. Het ontvangen en wegwijzen
van de bezoekende clubs en scheidsrechters en het coördineren van het wedstrijdsecretariaat zijn in het
kort de taken. Interesse voor deze functie? Voor meer informatie kunt u terecht bij de jeugdcommissie of bij
Astrid Radstake

Vacature vrijwilligers kantine

Voor zowel doordeweekse avonden als de zaterdagmorgen (8:30-11:00 uur) zijn wij op zoek naar kantinevrijwilligers. Een hele leuke taak voor wie graag onder de mensen is en zich in wil zetten voor onze
vereniging! Aanmelden kan bij Anja Rothman: a.rothman7@gmail.com of bel met 06 - 38393741.

Temporedactie

Wij zijn op zoek naar versterking voor onze Temporedactie. Vind jij het leuk om te schrijven, informatie te
verzamelen, of de opmaak van de tempo mede vorm te geven? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Op dit moment bestaat het team uit drie vrijwilligers, maar er is zeker ruimte voor extra ondersteuning.
Heb je interesse? Aanmelden kan bij Audrey Kappers: tempo@scvarsseveld.nl

Carbid Ludiek 2019

Wij nodigen jullie ook dit jaar van harte uit om op oudjaarsdag gezamenlijk het oude jaar af te sluiten.
Zijn jullie er ook weer bij?
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Contributie seizoen 2019/2020
Geboren			Team				Bedrag (in €)
Voor 2000			Senioren			229,00
2000/2001			O19-junioren			142,00
2002/2003			O17-junioren			142,00
2004/2005			O15-junioren			142,00
2006/2007			O13-junioren			114,00
2008/2009			O11- pupillen			121,00
2010/2011			O09-pupillen			121,00
3e of 4e kind							
63,00
Veteranen competities 40+/35+/25+				
81,00
Recreatief (alleen trainen & walking-voetbal)			
114,00
Bovenstaande contributies hebben 4 incassotermijnen, te weten eind oktober, eind december, eind februari en eind april

Donateurs							 30,00 (éénmalige incasso in september)
Niet-spelende verenigingsleden
			
35,00
Club van 100 regulier						
50,00 (éénmalige incasso in maart)
Gouden lid							 100,00
Aanmeldings-of wijzigingsformulier downloaden via site en doorgeven aan de ledenadministratie, via mail of
deponeren in de brievenbus in de kantine. Ledenadministratie@scvarsseveld.nl of 06 - 42 90 73 55 Gerrit Schuurman.
Opzeggen als lid kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail. Mondelingen afmeldingen worden niet geaccepteerd.
Afmelding lidmaatschap in de periode van 1 juli t/m 31 dec.: Contributie verschuldigd t/m 31 december.
Afmelding Lidmaatschap in de periode van 1 januari t/m 30 juni: Contributie verschuldigd t/m 30 juni.

Financiële commissie
Inkoopfacturen en verwerking
kas- en bankmutaties

Ledenadministratie
Gerrit Schuurman
ledenadministratie@scvarsseveld.nl
06 - 13 96 68 78

Robert Roerig
crediteuren@scvarsseveld.nl
06 - 43 99 54 59

Incasso en Facturatie

Penningmeester

Jorn Boomkamp
debiteuren@scvarsseveld.nl
06 - 50251499

Michel de Wolf
penningmeester@scvarsseveld.nl
06 - 18182773

Operationele Inkopen

Inkoopanalyses
Jos Hebinck
inkoopbeheer@scvarsseveld.nl

Sylvia Nijland
inkoop@scvarsseveld.nl
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Discipline- en gedragsregels
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

De spelers dragen allen het tenue dat door de vereniging wordt voorgeschreven.
Fysiek en verbaal geweld wordt niet getolereerd.
De kleedkamers dienen na de training/wedstrijd netjes te worden achter gelaten zowel na thuis- als
uitwedstrijden.
Schoonhouden van de kantine en het terras, dus ruim je eigen troep op.
Iedereen draagt zorg voor de materialen.
Iedereen heeft respect voor andermans eigendommen.
Na de training en wedstrijden wordt er gedoucht.
De spelers zullen respect op moeten brengen voor de leiding, trainer, scheidsrechter en tegenstanders.
Pesten van medespelers wordt niet getolereerd.
Roken in wedstrijd- en trainingskleding en in de kantine en kleedkamers is niet toegestaan.
Alcoholgebruik is verboden onder de 18 jaar.
De spelers zullen op tijd aanwezig moeten zijn voor training of wedstrijd.
De spelers zullen een goede voorbereiding voor de wedstrijden in acht moeten nemen.
Elke speler heeft zijn verantwoordelijkheid voor het team. Dit houdt in dat spelers:
•
Regelmatig trainingen bezoeken.
•
Bij verhindering tijdig afmelden bij de trainer of leider.
•
Inzet tonen tijdens training en wedstrijden.
Het is jeugdspelers niet toegestaan een mobiele telefoon te gebruiken in de kleedkamer.

Nieuwe leden
Alle noodzakelijke dingen de je moet weten, kun je vinden in deze Bewaartempo.
Deze komt elk seizoen opnieuw uit, in oktober. Achterin staat belangrijke informatie over trainen, wedstrijden etc.
Maar ook vind je in deze Tempo alle mensen die iets voor onze club doen, vaak met telefoonnummer en mailadres.
Schroom niet om de juiste persoon aan te spreken als je nadere informatie wilt. SC Varsseveld speelt in witte shirts,
zwarte broek en blauwe SC Varsseveld-sokken. De wedstrijdshirts worden beschikbaar gesteld door onze sponsoren.
De broek en sokken dien je zelf aan te schaffen, verkrijgbaar bij de kledingbalie. De wedstrijdshirts worden per
toerbeurt gewassen door een ouder, per team is hiervoor een wasschema opgeteld. Evenals een rijschema, bij
uitwedstrijden.
Als je weet in welk team je speelt, weet je ook wie je trainers en leiders zijn. Geef zo snel mogelijk je mobiele nummer
door, of dat van je ouders. Zo kunnen we je altijd bereiken. Per team bestaat er vaak een team-whatsapp, waarin jullie
onderling en met trainers/leiders kunnen communiceren.
Aan het eind van het voetbalseizoen maakt de Jeugdcommissie,en de stuurgroep Jeugd na overleg met de trainers/
leiders de voorlopige teamindeling voor het volgende seizoen bekend. Zo weet je vóór de zomervakantie in welk
team je wordt ingedeeld.
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Medische verzorging
Peter te Lindert

Esmé Westerveld

0315 - 24 32 87
06 - 15 55 71 79
p_telindert@hotmail.com

06 - 11 81 97 82
esmewesterveld@hotmail.com

Regels voor gebruikmaken sportverzorging
Beste trainers, leiders en voetballers van sc Varsseveld,
Helaas is het wel eens zo, dat er iemand geblesseerd raakt tijdens het voetballen. Als dat gebeurd kun je op dinsdagavond en donderdagavond gebruik maken van onze diensten.
Wel zijn daar een aantal regels aan verbonden waar men zich aan dient te houden:
*

Alle leden, jong en oud, kunnen gebruik maken van de sportverzorging op een tijd die door ons bepaald wordt

*

Spelers t/m de O17 dienen, als ze bij ons komen, van te voren aangemeld te worden door de leider of trainer en
kunnen bij ons komen in gezelschap van een ouder/verzorger, leider of trainer.

*

In verband met de privacy van iedereen, mogen er GEEN (foto/video) opnames van de behandelingen gemaakt
worden.

*

Als je getraind hebt, dien je eerst te douchen voor de behandeling (tenzij de aard van de blessure zo ernstig is,
dat daar geen tijd/mogelijkheid voor is).

*

Volgorde van behandeling wordt door ons bepaald.

*

Betreden van de behandelkamer is alleen toegestaan als wij aanwezig zijn of toestemming hebben gegeven.

*

Je mag NIET op voetbalschoenen of blote voeten lopen in de behandelkamer.

*

Geen zonnebril op tijdens de behandeling (tenzij daar een medische reden voor is) en ook geen baseballcap of
andere hoofdbedekking (tenzij daar een religieuze reden voor is).

*

Mocht er medisch materiaal nodig zijn, dan kan dit op donderdagavond met Peter te Lindert besproken worden.
Er worden dus geen dingen uit de kast gehaald.

*

Contactpersoon van de medische groep is Peter te Lindert (telefoonnummer staat hieronder vermeld).

*

Iedereen dient zich te houden aan bovenstaande regels.

Vriendelijke groeten,
Esmé Westerveld en Peter te Lindert: 06 - 15 55 71 79
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Team Medisch en Fysiek
Gesprek team medisch - fysiek
Intro
1.
Evaluatie en bevindingen vorig seizoen 18-19
2.
Vernieuwingen binnen de club en gevolg
3.
Waar lopen we tegen aan
De werkwijze opstellen medisch - fysiek
Medisch:
1.
Medisch advies is leidend in wel of niet trainen of wedstrijd spelen.
2.
Hersteltraining is niet alleen voor spele rs met een blessure, maar moet juist preventief worden
ingezet.
3.
De hersteltrainer overlegd met medisch wat per speler te doen, gaat daarna actief hiermee aan de
slag en geeft terugkoppeling.
4.
De hersteltrainer is beschikbaar voor de volgende teams (om te beginnen): 019-1 jongens, meiden,
selectie elftallen dames en heren.
5.
De afdelingen fysiek en medisch zijn onderdeel van de s taf bij de bovengenoemde elftallen.
Een meewerkend orgaan binnen de vereniging. Teamplayers zijn!
6.
De communicatie verloopt bij voorkeur via mondeling en persoonlijk contact. Medisch - fysiek
communiceert onderling via de App: Medisch - Fysiek Sportclub Varsseveld.
7.
Educatie en voorlichting op gebied van trainingsleer, belasting en belastbaarheid is opvraag bij de
fysieke en medische staf.
8.
De hersteltraining zal maatwerk zijn, dat betekend dat de herstelgroep verschillend kan trainen.
9.
Elke week zal op dinsdag gedurende het seizoen hersteltraining zijn van 19:45-21:30 uur
(uitzonderingen daargelaten).
10.
Indien men gerelateerde vragen op herstel of medisch gebied heeft; Gebruik de app! De afdelingen
medisch - fysiek zullen deze vraag daarna in behandeling nemen, waarna een reactie volgt
Introductie van dit beleid
- D.m.v. Powerpoint presentatie op een nader te bepalen moment .
- Er zullen evaluatiemomenten worden gepland.
A. continue overleg bij trainingen
B. winterstop een evaluatie met trainers en TC
C. einde seizoen-evaluatie en evt. bijstellingen bepalen met trainers en TC
Uitvoering van het beleid
Bewaken 1-10.
Team medisch ;
Peter te Lindert / 06-15 55 71 79 / p_te1inde rt@ho tmai l.co m
Esme Westerveld / 06-11 81 97 82 / esmewesterveld@hotmail.com
Fysiek
Jeroen Reintjes / 06-44 03 70 30 / jeroenreintjes@gmail.com
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Kantine
Locatie: 		
Sportpark Oberink		
Westelijke Oude Aaltenseweg 4
							7051 HL Varsseveld

			Postadres: 			

0315 - 24 10 36

Postbus 48 - 7050 AA Varsseveld

Kantinebeheer:

Kantinezaken (vacant):

Anja Rothman
06 - 38 39 37 41

Bas Arentsen
06 - 15 49 47 46

Openings- en sluitingstijden:
			
Maandag
18.30 uur / 21.30 uur
			
Dinsdag
18.30 uur / 22.30 uur
			
Woensdag
18.30 uur / 22.30 uur
			
Donderdag
18.30 uur / 24.00 uur
			Vrijdag		Gesloten
			
Zaterdag
07.30 -08.00 uur / 19.00 uur
			
Zondag		
08.00 uur / 19.00 uur
Irma Evers
0315 - 24 36 32
zondagochtend

In voorkomende gevallen van voetbalclub gerelateerde activiteiten, last-minute wijzigingen in het
wedstrijdschema en/of planning van inhaalwedstrijden kunnen wijzigingen plaatsvinden in de
openings-en sluitingstijden.

Kantinevrijwilligers
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Technische commissie
Bendick Klein Wassink
Hans Wossink

bendickkw@hotmail.com
hanswossink@sbodiekmaat.nl

Berry Smits
Koen Arentsen
Sanne Rutgers
Mirthe Thuis

bsmits2@hetnet.nl
koenarentsen@hotmail.com
sanne_rutgers@hotmail.com
mirthethuis@live.nl

06 - 13 90 79 31
0573 - 46 13 88
06 - 42 00 47 79
06 - 23 93 84 57
06 - 13 95 47 16
06 - 23 97 61 60
06 - 22 79 43 53

Doel- en taakstelling Technische Commissie SC Varsseveld:
 Het bewaken van de trainerskwaliteit van
zowel de jeugd, dames en de selectie
elftallen.
 Het voeren van periodieke gesprekken
met trainers en leiders.
 Het aanstellen van leiders en assistent
scheids rechters voor m.n. de selectie
elftallen.
 Het zorgen voor een optimale bezetting
van de medische verzorging.
 Het voeren periodieke gesprekken met
de leden van de medische verzorging.
 Het voordragen van gekwalificeerde
trainers voor de selectie teams en de
dames.
 Het uitzetten van een voetbalvisie/technisch beleid binnen SC Varsseveld.
 Het uitdragen van normen en waarden binnen de vereniging.
 Het indelen van spelers voor de selectie elftallen i.o.m. met de technische staf.
 Het adviseren en behulpzaam zijn bij de indeling van de lagere seniorenteams.
 Het bewaken van de ballenkwaliteit.
 Het voeren van periodieke gesprekken met de jeugdcoördinatoren over m.n. de trainers.
 Het bewaken van de veldkwaliteit en het onderhoud daarvan, i.o.m. de consul.
 Het vroegtijdig begeleiden en voorbereiden van de overgang van jeugspelers naar senioren.
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Vrijwilligers diversen
Coördinator
lagere senioren teams:

Pupil van de week:
Ina Wisselink
inawisselink@hotmail.com

Bendick Klein Wassink
bendickkw@hotmail.com

Consul:

Materiaalverzorging:

Theo Bruggink
theobrugginkhoopman@
hotmail.com

Rene Kelderman

Sleutelbeheerder
SC Varsseveld:

Automatisering:

Joop Janssen
sleutelbeheer@scvarsseveld.nl

Rudi Roenhorst
roenhorst@vodafonevast.nl

Team Gastvrouwen:

Team Gastvrouwen:

Jolanda Wonnink
ajwonnink@hotmail.com

Astrid Radstake
astridradstake@gmail.com

Schone kleedkamers
Onze kleedkamers worden netjes schoongemaakt door :
Irma Evers		
0315 - 24 36 32 en
Wilma Oosterink
06 - 30 24 36 25

25

Commissie PR & Sponsoring
De Commissie PR & Sponsoring is verantwoordelijk voor de coördinatie van Sponsoring- en PR-activiteiten. Deeltaken
die hiertoe behoren zijn:
•
Reklamebordsponsoring
•
Doekensponsoring
•
Shirtsponsoring
•
Stersponsoring
•
Hoofdsponsoring
•
Club van 100
•
Kledingbalie
Ook u als lid van Sportclub kunt hieraan meehelpen. Weet u een geïnteresseerde sponsor of bent u dit misschien zelf,
schroom dan niet contact op te nemen met onderstaande personen.

Eric Heersink

Mascha Konink

Herry Bruijns
Gerhard Gilbers
Audrey Kappers

Joris Kuenen
Ritchy Klein Nibbelink
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Club van 100
“Steun SC Varsseveld en word lid!”
Altijd graag iets extra’s willen doen voor Sportclub Varsseveld, maar niet verbonden willen zijn aan vrijwillige
‘tijdrovende’ bezigheden, dan is dit uw kans. Een aantal initiatiefnemers biedt u de mogelijkheid om meer te betekenen voor SC Varsseveld, namelijk via de “Club van 100”.
De Club van 100 is een club van enthousiaste leden die SC Varsseveld een warm hart toedragen. Door middel van een
financiële bijdrage steunen zij initiatieven om de professionaliteit en de sfeer binnen SC. Varsseveld te vergroten.
Deze bijdrage is:
•
€ 50,- per jaar
•
€ 100,- per jaar (Gouden Lid)
Doel
Het doel van de Club van 100 is om geld in te zamelen voor investeringen, waardoor uiteenlopende wensen vervuld
worden die binnen de vereniging leven. Kenmerkend is dat het geld steeds aan een project wordt besteed waarvan
ieder lid, van jong tot oud, profiteert. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom!
Lid worden
U kunt op een eenvoudige manier lid worden van de Club van 100. Het enige dat u hoeft te doen is u aanmelden bij
onderstaand contactpersoon en het aanmeldingsformulier op de volgende pagina ingevuld in te leveren. Betalingen
kunnen worden voldaan via een automatische incasso.
De belangrijkste reden om lid te worden is natuurlijk de ondersteuning voor SC. Varsseveld. Maar de club wil ook
graag wat terug doen voor zijn leden. Uw naam wordt in ieder geval vermeld op de website van SC. Varsseveld als ook
in onze sportkantine.
Mocht u daarnaast nog ideeën hebben voor andere activiteiten om de Club van 100 verder te ondersteunen, dan kunt
u zich ook melden bij genoemde contactpersonen.
Zijn er verder nog vragen of onduidelijkheden neem dan contact op met:
Joris Kuenen en Ritchy Klein Nibbelink,
Email: clubvan100@scvarsseveld.nl
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Hoofd- en Stersponsoren
Hoofdsponsoren

Stersponsoren

Hoofdsponsor

tB Investments

Hoofdsponsor jeugd

COOP Supermarkten

Berendhaus
Schuurman Keurslagerij
4-aan-het-plein
Ter Horst Groep
Zalencentrum de Radstake

Varsseveld

Heva
KWD
Van Raam
Horen & Zien
P8 Software

Spoorstraat 5

Shirtsponsoren Jeugd 2019/2020
Bouwbedrijf Bruggink
Bouwbedrijf Rusink
Coop
Elan
Horen en Zien

KWD / Sivo
Linqiot
Mercachem
tB Investments
Ter Horst Groep

TB Projects

Shirtsponsoren Senioren
ELFTAL
Heren 1
Heren 2
Dames 1

ELFTAL
Dames 2
Dames 25+

HOOFDSPONSOR
tB Investments
tB Investments
Roenhorst Houthandel

SUBSPONSOR
4-aan-het-plein / Schuurman Keurslagerij
4-aan-het-plein / Schuurman Keurslagerij

SPONSOR

Heren 3
Heren 4
Heren 5

MB Plastics Europe BV/ Café d’Olde Mölle
Teerink Zwembadbouw / SPS Salon
Perfect Skin / Loungecafé De Molen
Veenstra's Goederenhandel Varsseveld
Horen & Zien
De Wolf Schilderwerken BV

Heren 6
Heren 7

Veenstra's Goederenhandel Varsseveld
Veenstra's Goederenhandel Varsseveld

ELFTAL
Heren 7
Heren 8
Heren 9
Heren 35+
Heren 45+

SPONSOR
Veenstra's Goederenhandel Varsseveld
COM

Veenstra's Goederenhandel Varsseveld
Ten Brinke Bouw
Westerveld en Vossers /
Stolwijk-Kelderman
Heren 45+ 2 Kapper Weltevreden
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Doeksponsoren
Kapperi.nl
New Image - Hair and Body
KWD
Flipse Advocaten
Auto Venderbosch
Teerink Zwembadbouw
P8 Software
Ter Horst Groep
DAGO
Kapsalon Tease

HEVA
Oosterink Tentverhuur
Holle Bus
tB Investments
Mull2media
Westerveld en Vossers
Stolwijk Kelderman
Roenhorst
Lovink
Munsterman

Lensink Gussinklo
Licotec
Keunen Makelaardij
van Egmond
Marcel Laar
Bruggink Bouw
OWM
Lamex
Mercachem Syncom

Bordsponsoren
Achterhoek IT-Service

Duurzaam 4 Life

Keurslagerij Schuurman

Steakhouse Vivaldi

Ami Kappers
Autobedrijf Herwers
Auto Bruggink
Auto Westerveld
Autoschade Roelofs
Beo
Berendhaus
BMN Bouwmaterialen
Boekhandel Rutgers
Boerkamp Hoveniers
Bouwbedrijf Bruggink
Bouwbedrijf Klanderman
Bouwbedrijf Rusink
Bulsink Catering
Coop Varsseveld
Dakramen.nl
De Heer Snacks
De Horste
De Ploeg
De Radstake
De Rotonde
DLA ICT
d'Olde Mölle
Dricom

Egbers
EL Bestratingen
ELan
ERS Architectenbureau
ETD Kozijnen
Flynth
Frank Leneman
Frogtape
Gebr. Kamperman
Gfix
Green Tuinen
GUV Aalten
Hagelstein
Halberg
Heersink Vastgoed
Heezen Mannenmode
Heidesmid
Heijerman de Bakker
Herman Sturris
HEVA
Horen en Zien
Hovenier Diepenbroek
In Person
JAWS

Klaassen Groep
de Kleine Zeester
Klein Willink
Kuenen Onderhoud
Kuiper
KWD
Leneman Electro
Loor Drukkerij
Meatspecial
Menno's Dierenwinkel
Mulders Groep
Munsterman
Office Organisatiemiddelen
One-Stop-Mobile
Pennings Autoschade
Pim Wiggers
Roelofsen Fietsverhuur
Roenhorst
Scheffer Halle
Schilder de Wolf
Schilder Janssen
Schoenhandel Wisselink
Seesing Personeel
St. Vrienden

Sturris Assurantiën
Suselbeek Reclame
't Veertje
Taxi Wisselink
tB Investments
Te Kloeze Reiniging
Ten Brinke Bouw
Ter Horst Milieu
Ter Maat Autobedrijf
Topdaken (Quick-slide)
Trading Toppers
Univé
Van Raam
Veenstra
Waterkracht
Welkoop
Wisselink Vrije Tijd
Wolsink-Kleinnibbelink
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Balsponsoren
Tomatenhaken.nl
Stolwijk Kelderman
DK Coiffure
Munsterman Varsseveld
Café 'd Olde Mölle

City Lido
Suselbeek Reclame
Horen en Zien
Vestigium

Houthandel Roenhorst
Kuenen Makelaardij
HEVA
Schuurman Keurslager

Diverse Sponsoren
Kleding Bestuur:
Prijzen verloting tijdens wedstrijden
op zondag van het eerste elftal:

Heezen Mannenmode
Bakkerij Heijerman, 't Versseveld
Schuurman Keurslagerij

Programmablad thuiswedstrijden 1e elftal
Redactie:

Druk:

Maikel Fraikin
0315 - 84 34 73

Willy Mateman
0315 - 65 20 03

Website
Website ontwerp en
Website beheerder:

Website beheerder:

Sjoerd Reimes

Maikel Fraikin

0315 - 24 35 57
sjoerd@e-telligence.nl

0315 - 84 34 73

http: www.scvarsseveld.nl - nieuws aanleveren: webredactie@scvarsseveld.nl
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Tempo redactie

Audrey Kappers
06 - 54 76 04 74

Udo Klompenhouwer
06 - 10 15 20 20

Karin Willemsen
06 - 50 47 15 84

Tempo verschijnt in ieder geval 2 x per jaar.
Iedereen kan en mag doorlopend kopij inleveren per e-mail: tempo@scvarsseveld.nl

Tempo bezorgers
Harry Breuker
Joop Knikkink
Dick Hissink
Johan Becking
Dolf Hengeveld

0315 - 24 29 90
0315 - 24 10 09
0315 - 61 75 36
0315 - 24 28 02
0315 - 24 21 45

Een aantal van onze leden, en onze sponsoren ontvangen
onze Tempo persoonlijk. Mocht u onze bezorgers hierin
twee keer per jaar willen en kunnen ondersteunen dan
kunt u zich bij ons aanmelden.
U kunt een mail sturen naar tempo@scvarsseveld.nl of
telefonisch contact opnemen met Audrey Kappers,
06 - 54 76 04 74.

De volgende Tempo komt uit in: maart 2020
Heeft u kopij die in de eerstvolgende uitgave geplaatst moet worden, s.v.p. voor 1 februari 2019 per email doorsturen
naar: tempo@scvarsseveld.nl of contact opnemen met de redactieleden.

Kaart- en lotenverkoop
Tijdens thuiswedstrijden van SC Varsseveld 1 kunt u op vertoon van uw leden- of donateurskaart gratis de wedstrijd
bijwonen, deze kaart is persoonsgebonden. Alle overige toeschouwers dienen een kaartje te kopen bij de kassa. Daar
ontvangt men tevens een programmablaadje en kan men deelnemen aan de verloting t.b.v. onze jeugdafdeling.

Verkoop entreekaarten:
Julia Besselink, Fleur Leneman en
Elsemiek Hoekstra

Omroeper:
Hans Gussinklo
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Verkoop loten:
Arjan Groot Wassink en Gert Sturris

Gediplomeerde trainers
Gediplomeerde trainers Senioren
1e
Jos Heutinck (trainier - coach)
Martijn Besselink (assistent trainer en keepertrainer)
Bennie Mellendijk (assistent trainer)
2e
Arno Heersink (trainer - coach)
Jan-Willem Schut (assistent trainer)
3e
Jan-Willem Schut
Dames 1
Mike Clephas (trainer - coach)
Walking Football
Peter Aal
Gediplomeerde trainers Jeugdafdeling
O19-1
Frits Kleinnibbelink
Hans Boesveld
O19-3
Luuk Kromkamp*
Thom Hengeveld*
O17-1
Jeremy Hoppema
MO17-1 / O15-2
Dave Geurkink*
O15-1
Daan Snieder
Joey Weijkamp
O13-1
Erik Weening
O13-2
Daan Roenhorst*
O11-1
Frank Besselink
Thomas Damman
O9-groep
Matthijs Hoek

*= diploma junioren- of pupillentrainer. Overigen UEFA A, B of C
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Kledingbalie
In onze kantine hebben wij een kledingbalie. Bij onze kledingbalie kunnen
naast broeken en kousen ook nog beperkt trainingspakken worden gekocht.
Ook verkopen wij een aantal fanartikelen.
“Oude Ballen, indien beschikbaar, zijn hier ook verkrijgbaar voor €2,50 p/stuk.”
De kledingbalie is geopend op zaterdag van 09.00 tot 11.00 uur.
Ook dit jaar hebben wij gelukkig weer een aantal vrijwilligers bereid gevonden de kledingbalie te bemannen. Onze vrijwilligers dit jaar zijn:
Tineke Heusinkveld, Karin Willemsen, Yvonne Rusink, Joke Scheuter en Mascha Konink.
Zou u ook uw steentje willen bijdragen en ook als vrijwilliger bijvoorbeeld de kledingbalie willen
ondersteunen?? Meld u zich dan aan bij Mascha Konink, 06 - 55 12 42 06.
Gevonden voorwerpen kunnen ook worden afgehaald bij de kledingbalie.

Kleding Teams
Als Sportclub Varsseveld zijn wij heel erg blij met alle sponsoren die onze teams van kleding voorzien.
Zij betalen hier veel geld voor en wij willen dan ook dat iedereen (zowel tijdens het dragen als tijdens het
wassen) hier heel zorgvuldig mee om gaat.
Deze kleding is niet jullie eigendom, maar wordt alleen maar beschikbaar gesteld. Dus gaat er per ongeluk
een gesponsord kledingstuk mee naar huis, lever dit dan zo snel mogelijk weer in. Deze zorgvuldigheid
geldt uiteraard ook voor tassen en trainingspakken.
Gesponsorde kleding is geen privé-kleding en mag dus niet privé gedragen worden.
Voetbalbroeken en sokken bij de jeugd worden niet meer gesponsord, omdat in het verleden veel kleding
verdween. Iedere speler wordt nu verplicht deze zelf aan te schaffen. Alle spelers zijn verplicht te spelen in
een zwarte KWD broek en blauwe voetbalsokken met het logo van Sportclub Varsseveld. Deze zijn te koop
bij de kledingbalie in de kantine. Voor 20 euro per set.

Kleding Jeugdleiders/trainers
Zoals jullie ook is medegedeeld bij de uitgifte van de spullen, zijn alle spullen die je ontvangen hebt, (zoals
jassen, trainingspakken, tassen, polo’s etc.) niet van jezelf, maar deze blijven eigendom van de Sportclub.
Je hebt ze, zolang je trainer/leider bent, in bruikleen!
Wij zijn erg blij met onze nieuwe hoofdjeugdsponsor Coop Varsseveld en willen dit graag koesteren.
Wij verwachten dan ook dat deze kleding met zorg behandeld wordt en niet onder privé-tijden gedragen
wordt, ook niet tijdens jouw eigen trainingen. Deze kleding is alleen bedoeld te dragen tijdens trainingen
van het elftal waarvan je trainer of leider bent en tijdens de wedstrijd(-dag). Het is natuurlijk logisch dat
deze spullen weer ingeleverd worden als je stopt als leider/trainer!
(na het wassen, max. 30 graden, mag deze kleding niet in de droger, ivm bedrukking)
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Klusteam
Het klusteam bestaat uit een grote groep vrijwilligers, dat onze club een warm hart toedraagt. Dankzij hen is ons
sportpark goed onderhouden. Afgelopen seizoen zijn bijvoorbeeld het terras, het ballenhok en alle prullenbakken
met hun hulp flink onder handen genomen. En gezien het resultaat zijn wij daar enorm blij mee en trots op.
Het klusteam is verdeeld over twee groepen. Elke maandagmiddag en vrijdagochtend klussen zij op ons Sportpark:
verven, vegen, schoonmaken, maaien en verdere elke denkbare klus is in een handomdraai
gepiept door deze handige heren.
Wij hebben het genoegen weer twee nieuwe klusteamleden te mogen
verwelkomen.
Op de maandag is dat Henk Mateman en op de vrijdag Nico Peet.
Contactpersoon: André Diepenbroek, Zaagmolenpad 2, tel. 06 - 53 71 69 35
of accommodatie@scvarsseveld.nl

Henk Mateman

Nico Peet

Klusteam maandag
Staand: Wim Diepenbroek,
Theo Leneman,
Dick Hendriksen, Jan Mateman,
Joop Knikkink,
Gerhard Arentsen,
René Kelderman en Han Lovink
Zittend: Johan Jansen,
Jan Bussink, Chris Schuurman,
Johan Koningskamer
(via Estinea), Bertie Ruesink
en Henk Ooijman

Klusteam vrijdag
Theo Bruggink, Johan Jansen,
Gerard Overbeek,
Martin Heuten, Dick Hissink,
Arthur Harmeling,
Henny Vreman,
Gerhard Arentsen,
Johan Koningskamer
(via Estinea), René Kelderman,
Dolf Hengeveld, Bart Heersink
en Jan Tenk (ontbreekt op
de foto)
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Seizoenskalender Sportclub Varsseveld 2019
Dag of weekend van:
za 31 aug / zo 1 sep 2019
za 7 / zo 8 september 2019

Augustus
Beker: poulewedstrijden
September:
Beker: poulewedstrijden

za 14 / zo 15 september 2019

Beker: poulewedstrijden

za 21 / zo 22 september 2019

Reguliere competitieronde

za 28 / zo 29 september 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
Techniekdag jeugdteams

wo 23 oktober 2019
za 26 / zo 27 oktober 2019
za 2 / zo 3 november 2019

Reguliere competitieronde
November:
Reguliere competitieronde
Algemene Ledenvergadering

ma 4 november
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
Reguliere competitieronde

za 23 / zo 24 november 2019
za 30 nov. / zo 1 dec. 2019
ma 2 december 2019

Reguliere competitieronde
December
Sinterklaasavond voor de o9 en jonger

za 7 / zo 8 december 2019

Reguliere competitieronde voor meeste teams

za 14 / zo 15 december 2019

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

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 2019/20"
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Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Met ingang van het seizoen 2016/2017, is Sportclub Varsseveld (in fases) gestart met het aanvragen van Verklaringen Omtrent
Gedrag (VOG) voor vrijwilligers binnen de vereniging. Deze maatregel wordt gezamenlijk met nagenoeg alle voetbalverenigingen uit de gemeente doorgevoerd, zoals u reeds eerder heeft kunnen vernemen in de ledenvergadering, op onze site en in de
vorig editie van dit clubblad.
Inmiddels is er een sociaal veiligheidsplan opgesteld, welke is bekrachtigd door het bestuur. Daarnaast is er een
vertrouwenscommissie in het leven geroepen, bestaande uit de vertrouwenspersonen Hans Kruisman en Yvonne Rusink, Ester
Hiddink (algemeen lid) en Peter Breuker (afvaardiging bestuur/jeugdcommissie).
Vervolgens is een start gemaakt aan het aanvragen van de eerste VOG’s. Deze is aangevraagd voor alle leden van het bestuur, de
jeugdcommissie en de vertrouwenscommissie. In de loop van dit seizoen zal dit worden uitgebreid naar andere groepen vrijwilligers binnen onze vereniging.
Hoe werkt het aanvragen van een VOG?
• Stap 1: de vertrouwenscommissie van Sportclub Varsseveld vraagt online een VOG aan op basis van de naam, geboortedatum
en het emailadres van de vrijwilliger in kwestie;
• Stap 2: de vrijwilliger ontvang een e-mail met een link naar de aanvraag. Met zijn persoonlijke DigID kan hij of zij inloggen en
inzage krijgen in de categoriën waarvoor de vereniging de VOG aanvraagt. De vrijwilliger hoeft de gegevens vervolgens
slechts te controleren en akkoord te geven. Deze stap duurt slechts enkele minuten.
• Stap 3: indien de VOG verstrekt wordt, ontvangt de vrijwilliger de VOG per post thuis. Niemand binnen Sportclub Varsseveld
zal enige informatie ontvangen over het al dan niet verstrekken van de VOG of zelfs de vordering van de aanvraagprocedure (enkel hetgeen de vrijwilliger zelf doorgeeft).
• Stap 4: De vrijwilliger toont de VOG (het hard-copy exemplaar) aan een lid van de vertrouwenscommissie. Deze maakt hiervan
ter archivering een scan of foto en verwekt dit in de administratie. De VOG blijft eigendom van de vrijwilliger.
Hiermee is de procedure volledig doorlopen.
Meer informatie over de aanvraag van VOG’s, het sociaal veiligheidsplan, het pestprotocol of gegevens van personen van de
vertrouwenscommissie vindt u op onze website onder het menu-item ‘Beleid -> Verklaring omtrent gedrag’

Vertrouwenscommissie
Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Lid Vertrouwenscommissie
Lid VC namens Jeugdcommissie

Hans Kruisman
Yvonne Rusink
Ester Hiddink
Peter Breuker
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Tel.: 0315 - 298642
Tel.: 06 - 30 28 18 16
Tel.: 06 - 52 37 87 10
Tel.: 06 - 23 54 68 52

Verenigingsscheidsrechters
Coördinator scheidsrechters en Wedstrijdsecretaris Senioren
Berry Smits
Sperwerhof 53
Eddy Boesveld
Eric Knol
Peter Breuker
Gerian Focking
Maikel Fraikin
Dave Geurkink
Ronnie Hendriksen
Hans Kempers
Bendick Kleinwassink

06 - 53 83 52 99
06 - 23 54 68 52
06 - 38 89 41 13
06 - 21 83 05 61
06 - 40 16 76 42
06 - 19 17 01 08
06 - 50 48 68 95
06 - 13 90 79 31

7051 WZ Varsseveld

0315 - 24 39 86
06 - 23 93 84 57

Dick Klein Wassink
Joop Knikkink
Kees van Liere
Koert Ligtlee
Robert Roerig
Ronnie Wisselink
Jan Willem Schut
Jan Weikamp
Alex Wonnink

06 - 25 46 30 28
0315 - 24 10 09
06 - 51 51 22 24
0315 - 24 35 71
06 - 43 99 54 59
06 - 53 37 13 96
06 - 22 78 46 51
0315 - 24 36 58
06 - 51 99 52 43

Opening Kunstgrasveld
Zaterdag 14 september vond de opening van ons nieuwe kunstgrasveld plaats. De kunstgrascommissie had een vol programma
bedacht. Voor elk wat wils, voor jong en oud. Het feest begon in de
middag waarbij de drie Graafschap spelers: Hidde Jurjus, Ted van
de Pavert en Jordy Rondeel van de partij waren om onze jeugd een
voetbalclinic te geven. Een fantastisch plaatje op ons nieuwe veld,
allemaal kleine kereltjes en enkele meiden met de profvoetballers.
Vol ontzag werd er naar
hen opgekeken.
Opvallend veel kinderen hadden hun Graafschap shirt aangetrokken, en ja daar moest
uiteindelijk ook een handtekening op. Na een uurtje training
onder hun leiding was het tijd voor de handtekeningen en foto’s.
Tezamen met het prachtige weer maakte het tot een succesvolle
middag, ondanks dat enkele jeugdspelertjes het programma iets
te lang vonden. Afsluitend waren er broodjes knakworst, wat
door een ieder gewaardeerd werd.
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De jeugd had het sportterrein nog niet verlaten of de
volgende groep diende zich aan voor het mixtoernooi.
Hiervoor waren alle senioren en de JO-19 uitgenodigd.
Dit werd een prachtig toernooi, dat zeker voor
herhaling vatbaar is. Veel gezelligheid, maar vooral ook
competitie. Alles en iedereen was door elkaar gehaald,
zodat kwaliteit en leeftijd niets meer uitmaakte. Na
goed twee uur, was de winnaar bekend, de redactie
is niet duidelijk geworden wie dat nu was, maar dat
zal de pret niet drukken. Aansluitend werd er een
latje trap competitie gehouden. De winnaar mag een
week rondrijden in een Audi E-Tron aangeboden door
autobedrijf DAGO BV uit Doetinchem. Deze competitie werd gewonnen door Maikel Fraikin. ’s Avonds was er een Oktoberfest georganiseerd voor de leden en
aanhang, waar uitgebreid geproost werd op het nieuwe veld en het nieuwe seizoen.
De officiële opening van het veld werd rond 18.30
verricht door onze Wethouder de heer Ben Hiddinga.
Na woorden en een terugblik door onze voorzitter
Ronald Ruesink, nam de heer Hiddinga het woord en
mocht vervolgens met een welgemikt schot op ons
dichtgeplakte doel de officiële handeling verrichten.
Sportclub Varsseveld dankte haar sponsoren, het
uitgebreide vrijwilligersteam, de kunstgrascommissie, de investeerders en daarnaast iedereen
die bij het kunstgras betrokken is geweest voor
haar of zijn inbreng. Een breed gedragen initiatief,
die voor de toekomst van het voetbal in Varsseveld
absoluut noodzakelijk is. We hopen dat we met name
in het najaar, de winter en het vroege voorjaar veel meer trainingen kunnen laten doorgaan. Nu en in de
toekomst gaan we hier zeer veel plezier aan beleven. De bijdrage van de Gemeente Oude IJsselstreek hierin
was zeer belangrijk, maar dat we 13 Varssevelders bereid hebben gevonden, die onze club een warm hart
toedragen, is van even groot belang. Samen hebben we een complex neergezet dat voor de toekomst
gereed is.

Maar toekomst zonder nostalgie bestaat niet, we kregen dan ook zaterdag het bericht dat onze tribune op
de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst. De renovatie hiervan zal waarschijnlijk ons
volgende bouwkundige project zijn. Het seizoen is inmiddels van start gegaan. We hopen op een
sportief seizoen en hopen dat we uiteindelijk de vruchten van ons kunstgrasveld gaan plukken.
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21:30-21:45
21:30-21:45

20:45-21:00

20:30-20:45

20:15-20:30

20:00-20:15

19:45-20:00

19:30-19:45

19:15-19:30

19:00-19:15

21:15-21:30

JO11-4 klk 7

21:15-21:30

Veld 2 B

21:00-21:15

JO11-3 klk 7

21:00-21:15

Veld 2 A

18:45-19:00

ag

18:30-18:45

nd

18:15-18:30

Ma
a

18:00-18:15

Training en veldindeling

17-1 klk 7

Veld 2 C

JO11-1 klk 1a

Veld 2 D

JO11-2 klk 1b

Veld 3 A

JO09-1 en JO09-2 klk 5

Veld 3 B

JO08-1 en JO08-2 klk 6

Veld 3 C

JO07-1 klk 8

17-2 klk 9
19-3 klk 8
JO13 KL 2/3/4

19-2 klk 6

Veld 3 D
Veld 6 A Oefen
JO13 KLK 2/3/4

Veld 6 B Oefen
Veld 6 C Oefen

20:45-21:00

20:30-20:45

20:15-20:30

20:00-20:15

19:45-20:00

19:30-19:45

19:15-19:30

19:00-19:15

18:45-19:00

ag

18:30-18:45

sd

18:15-18:30

Din

18:00-18:15

* Meisjes kunnen omkleden in klk 10

Veld 2 A
Veld 2 B
Veld 2 C
Veld 2 D
Veld 3 A
Veld 3 B
Veld 3 C
Veld 3 D
Veld 6 A Oefen

Se
nio

15-2 klk 6

ren

15-1 klk 5
19-1 klk 7
Keeperstraining jeugd klk 8

Veld 6 B Oefen
Veld 6 C Oefen

MO17-1 klk 10
* Meisjes kunnen omkleden in klk 10
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21:30-21:45

JO11-1 klk 1a

Veld 3 B

JO11-2 klk 1b
JO11-4 klk 7

21:30-21:45

Veld 3 A

Veld 3 D

20:45-21:00

19-2 klk 6

JO13 klk 2/3/4

Veld 2 D

JO11-3 klk 7

20:30-20:45

20:15-20:30

20:00-20:15

19:45-20:00

19:30-19:45

19:15-19:30

19:00-19:15

19-3 klk 8

Veld 2 C

Veld 3 C

21:15-21:30

JO09-2 klk 5

21:15-21:30

Veld 2 B

21:00-21:15

JO09-1 klk 5

21:00-21:15

Veld 2 A

18:45-19:00

g

18:30-18:45

sd
a

18:15-18:30

en

18:00-18:15

Wo

17-1 klk 7

Veld 6 A Oefen
JO13 klk 2/3/4

Veld 6 B Oefen
Veld 6 C Oefen

Veld 2 A

Veld 2 D

ren

15-2 klk 6

Veld 3 B
Veld 3 C

20:45-21:00

Se
nio

15-1 klk 5

Veld 3 A

20:30-20:45

20:15-20:30

20:00-20:15

19:45-20:00

19:30-19:45

19:15-19:30

17-2 klk 9

Veld 2 B
Veld 2 C

19:00-19:15

18:45-19:00

g

18:30-18:45

erd
a

18:15-18:30

nd

18:00-18:15

Do

* Meisjes kunnen omkleden in klk 10

19-1 klk 7

Veld 3 D
Veld 6 A Oefen
Veld 6 B Oefen

MO17-1 klk 10

Veld 6 C Oefen
* Meisjes kunnen omkleden in klk 10

Veldindeling:
Veld 6 C

3D

3B

3C

Veld 6 B

Veld 6 A

2D

2B

2C

2A

3A
Veld 1
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“De club, dat zijn wij samen, samen zijn wij Sportclub Varsseveld"

Normen en Waarden Jeugd Sc. Varsseveld
Normen en waarden zijn gedragsregels die nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Deze normen en waarden
zijn gericht op de Sc Varsseveld jeugd, waarbij naast de gedragsregels ook het accent ligt op de opvoeding en
begeleiding van jeugdleden van Sc. Varsseveld.

•
•
•
•

•
•
•

Wat zijn de algemene gedragsregels binnen Sc Varsseveld en op ons sportcomplex?
Gedisciplineerd gedrag in/buiten het veld en op het sportcomplex
Respect richting trainers/leiders, tegenstanders, scheidsrechters en publiek
Pestgedrag wordt niet getolereerd
Wangedrag en vernielingen aan accommodaties of andermans eigendommen worden niet getolereerd.
Bewust aangerichte schade zal te allen tijde verhaald worden op de daders.
Kleedlokalen worden schoon achtergelaten na een training, thuiswedstrijd en uitwedstrijd
Schelden, beledigingen, bedreigingen of enige andere vorm van ongepast taalgebruik wordt niet
geaccepteerd
Douchen na inspanning is verplicht op basis van hygiënische, sociale en gezondheidsredenen.
Er kan een keer een uitzondering plaatsvinden met reden.
Toevoeging voor junioren:
• Alcoholgebruik beneden de 18 jaar is niet toegestaan
• Roken in sportkleding is niet toegstaan
• Het is niet toegestaan dat junioren met een rijbewijs zelf rijden bij uitwedstrijden
• Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamer is niet toegestaan.

Wat zijn de gedragsregels bij een training of
wedstrijd?
•
•

•

•
•

•
•

Gedragtips voor ouders langs de lijn…
1. Plezier gaat voor presteren
2. Moedig aan, maar coach niet mee
3. Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van je
zelf
4. Geef zelf het goede voorbeeld
5. Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven
6. Toon respect richting trainers/leiders,
tegenstanders, scheidsrechters en publiek

Als ik niet kan, meld ik me af bij de trainer, voor
een wedstrijd liefst zo vroeg mogelijk
Ik zorg ervoor dat ik op tijd bij een wedstrijd of
training aanwezig ben. Begint een training om
18.00 uur, dan sta ik 18.00 uur op het veld
Ik draag tijdens wedstrijden de kleding die door
de club wordt aangeboden (wit shirt) of
voorgeschreven (blauwe sokken met logo en
zwarte KWD-broek) en ga hier op een
verantwoorde wijze mee om
Verzamelen voor een thuis- en uitwedstrijd
gebeurt rondom de kantine
Samen zorgen we ervoor dat het materiaal,
ballen, petjes, etc tijdens het seizoen in goede
staat blijft
Ik doe mijn best om een training succesvol te
laten verlopen
In geval van afgelasting is dit te vinden op de
website www.scvarsseveld.nl of in de voetbal.nlapp

Jeugdcommissie Sc Varsseveld
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Ereleden en leden van verdienste
ERELEDEN:
Dhr. J. Broens
Dhr. G.H. Schuurman
Dhr. J. Knikkink
Dhr. G. Sturris
Dhr. J.H.W. Boesveld
Mw. L. Mulder

LID VOOR HET LEVEN:
Dhr. H. Ooyman

LEDEN VAN VERDIENSTE:
Dhr. H.T.C. Hoftijzer
Dhr. G.H. Krooshof
Dhr. W. Luijmes
Dhr. H.J. Wisselink
Dhr. H. Heersink
Dhr. J. Wisselink
Dhr. D. Hendriksen
Dhr. B. Arentsen
Dhr. W.H. Wensink
Dhr. J.H. Ruesink
Mw. J.E. Beernink
Dhr. G. Scheperboer
Dhr. W. Schuurman
Dhr. J. Tenk
Dhr. M. Schuurman
Dhr. Th. Bruggink
Dhr. H. Wullink
Dhr. R. ten Brinke
Dhr. H. Gussinklo
Dhr. K. van Liere
Dhr. B. Wisselink

VERDIENSTELIJK LID:
Dhr. B. Peet

LID VAN BIJZONDERE VERDIENSTE:
Dhr. W. ten Brinke

Ereleden in memoriam:
Dhr. G.H. Hiddink, Dhr. H. Bulten, Dhr. M. Scheuter, Dhr. D.J.W. Heijink, Dhr. Kranen, Dhr. Te Riet,
Dhr. De Roo, Dhr. H. Berendsen, Dhr. Kerkhof, Dhr. A. Heezen, Dhr. C.H. Berkhoff, Dhr. H.C. Wisselink.

Leden van verdienste in memoriam:
Dhr. H.J. Roenhorst, Dhr. W. te Hennepe, Dhr. G. Somsen, Dhr. B. Mateman, Chr. C. van der Tas,
Dhr. G. Hof (verdienstelijk lid), Dhr. H. Wijnroks
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Trainers / Leiders senioren 1,2,3
Coordinatie 1e t/m 3e:

TECHNISCHE COMMISSIE

Heren 1 - 2e klasse

Trainer:		
Ass. Trainer		
Ass. Trainer		
Leider 			
Teammanager
Grensrechter		
Verzorger		
Hersteltrainer

Jos Heutinck
Martijn Besselink
Bennie Mellendijk
Ronnie Hendriksen
Bennie Wisselink
Dave Geurkink
Peter te Lindert
Jeroen Reintjes

Heren 2 - 2e klasse

Trainer			Arno Heersink
Trainer 		Jan-Willem Schut
Leider 		Dick Klein Wassink
Leider			Wouter Dijkman
Grensrechter		
William Assinck

Heren 3 - 4e klasse

			Hennie Schel
			Dick Diepenbroek
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Trainers / Leiders overige senioren
Coördinator 4e t/m 11e :		

Bendick Klein Wassink		

Heren 4 - 5e klasse

			Henk Houwer
			Daan Bruyns

Heren 5 - 6e klasse

		
Geert Scheperboer
			Bendick Klein Wassink
			Bertjan Piest

Heren 6 - 7e klasse

			Maik Weening
			Max Heersink

Heren 7 - 7e klasse

			Gerwin Radstake

Heren 8 - 7e klasse
			Jurgen Massen
			Marijke ter Haar
			Tijs Smulders
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06 - 13 90 79 31

Trainers / Leiders Vrouwen

Vrouwen 1 - 2e klasse

Trainer 		Mike Clephas
Leidster		
Astrid Janssen
Leidster		
Bea Janssen
Grensrechter		
Marcel Thuis
Verzorgster		
Lucie Schuurman

Vrouwen 2 - 5e klasse
Leidster		
Leidster		

Helma Overbeek
Jacobien Roest
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Trainers / Leiders Recreanten

25+ Vrouwen KNVB

Leidster		Annelies Schuurman
Leidster		
Saskia Schuurman
Leidster		
Sandra Legters

40+ Heren Recreanten

Leider			Harry Nijland
Leider 		Eric Heersink

45+ Heren KNVB

			Erik Bruggink
			Gerben Meijer

Walking Football

Trainer			Peter Aal
Leider 		Bennie Wisselink
Leider 		Gert Sturris
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Keeperstrainers

Keeperstrainer Senioren en O19

Senioren + O19

Martijn Besselink

Keeperstrainers Jeugd

Jeugd			René Weening
Jeugd 		Rene Schuurman
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Trainers / Leiders Junioren, O19 en O17
Coördinator 019 en 017:		

Anke Ebbers

O19-1 - 1e klasse

Trainer 		Frits Kleinnibbelink
Trainer			
Hans Boesveld
Leider			
Martin Kappers

O19-2 4e klasse

Trainer/Leider		

Theo Bruggink

O19-3 4e klasse

Trainer/Leider 		
Trainer/Leider 		

Luuk kromkamp
Thom Hengeveld

MO17- 2e klasse

Trainer/Leider
Leider/Grensrechter

Alex Wonnink
Dave Geurkink
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06 - 20 61 59 35

O17-1 1e klasse

Trainer/Leider
Jeremy Hoppema
Leider 		Max Heersink
Leider 		Robbert Maatkamp
Leider			Tom Kreeftenberg

O17-2 4e klasse

Trainer 		Rob Nieuwenhuis
Trainer		
Bjorn van Toledo
Leider 		Mark van Westerlaak

Trainers / Leiders Junioren O15
Coördinator 015 t/m 013:		

Anita Weening

06 - 36 49 87 51

O15-1 1e klasse

Trainer/Leider
Joey Weijkamp
Leider 		Leroy Weijkamp
Trainer 		Daan Snieder
Leider 		
Oeri van Dillen

O15-2 4e klasse

Trainer/Leider		
Grensrechter

Dave Geurkink
Xhoni Gjoka
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Trainers / Leiders Junioren O13

O13-1 - 1e klasse

Trainer/Leider		
Erik Weening
Leider			Maik Weening

O13-2 - 3e klasse

Trainer/Leider
Leider			

Daan Roenhorst
Tim van der Heijden

O13-3 - 5e klasse

Trainer/Leider 		
Rico Visser
Leider 		Gerben Barmentloo
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Trainers / Leiders Junioren O11
Coördinator

O11

Karin Bruijl

O11-1 - 1e klasse

Trainer/Leider		
Frank Besselink
Trainer/Leider		
Sander Rossmuller
Trainer			Jordi Besselink

O11-2 -3e klasse

Trainer 		Peter Coldewijn
Trainer 		Ivo Knikkink
Trainer 		Thomas Damman
Leider			Remon Vels
Leider			Ronnie Jolink

O11-3 - 5e klasse

Leider			
Wouter Nijenkamp
Leider			
Mikel Wentink
Trainer			
Leroy Weijkamp
Trainer 		Anil Pehlivan
Trainer 		Bastian Konink

O11-4 - 5e klasse

Leider/Trainer
Leider
Leider
Trainer
Trainer

Rene Schuurman
Gerben te Lindert
Remco Weikamp
Addy te Lindert
Connor Scobie
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06 - 13 68 18 37

Trainers / Leiders O9/O8/O7
Coördinator

O9/O8/O7

Sophie Hulsman			

O09-1 - 2e klasse

Trainer/Leider		
Matthijs Hoek
Leider 		Daniel Nijenhuis
Trainer			
Sam Weening
Trainer			
Brent Jan Ebbers

O9-2 - 5e klasse

Trainer			
Trainer		
Trainer/Leider		

Matthijs Hoek
Bob Jansen
Marcel Weikamp

O8-1 - 2e klasse

Trainer/Leider		
Trainer/Leider		

Troy Kruit
Mark Buunk

O8-2 - 5e klasse

Trainer/Leider		
Koen Arentsen
Trainer 		Troy Kruit
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06 - 19 74 92 43

O7 - 1e klasse

Trainer/Leider
Anniek Bronzewijker
Trainer/Leider
Marjolein van Beek
Trainer 		Richard Vriezen

Praktijk voor Fysiotherapie | (Kinder)Bekkenfysiotherapie |
Manuele therapie | Acupunctuur | Craniosacraaltherapie |
Viscerale therapie | FysioFit | DiabetesFit | HartFit |
ClaudicatioFit | ZwangerFit®
Openingstijden tot 21.00 en op zaterdag
Oranjestraat 60, Varsseveld
Tel.0315-230100
www.therapievarsseveld.nl
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Heren 1 - 2e klasse

SC Varsseveld

Varsseveld

Zevenaar

Wehl

Didam

Mook

Nijmegen

Malden

Ulft

Vorden
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Doetinchem

Druten

Wageningen

Elst

Arnhem

Vrouwen 1 - 2e klasse

SC Varsseveld

Arnhem

Winterswijk

Raalte

Ulft

Westervoort

Oosterhout

Glanerbrug

Varsseveld

Hengelo (O)
Lichtenvoorde

Nijmegen
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Oeken

Heren 2 - 2e klasse

SC Varsseveld

Varsseveld

Winterswijk

Lichtenvoorde

Bentelo

Nijmegen
Ulft

Wehl

Borculo

Winterswijk

Hengelo (G)

Gendringen
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Informatie voor onze pupillen
Lid zijn van Sc Varsseveld, wat komt daar allemaal bij kijken?
Informatie voor onze pupillen
De jeugdcoördinatoren van Sc Varsseveld proberen -met behulp van alle trainers, leiders en overige vrijwilligers- de
voetballende jeugd een zo leuk mogelijke tijd op Sc Varsseveld te bieden.
Je kunt ons altijd aanspreken als je ergens vragen over hebt. Wij zorgen ervoor dat je probleem opgelost wordt, of
schakelen iemand in die dit voor je kan doen. Schroom vooral niet om contact met ons op te nemen, ook bij minder
fijne kwesties, daar zijn we voor.
Hieronder geven we wat vaste richtlijnen aan waar we ons bij Sc Varsseveld aan houden.
Communicatie
Alle spelers komen met hun team in een app-groep. Bij de jongere jeugd zitten de ouders in de groep, de oudere
jeugd beheert haar eigen groepen. In deze app-groepen wordt alle belangrijke informatie gedeeld door de trainer,
leider of jeugdcoördinator. Zelf kun je er ook je vragen in kwijt omtrent de training, de komende wedstrijd en alle
voetbal gerelateerde vragen.
Trainingen
Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent, vanaf een kwartier voor aanvang van een training. Als om 18:00 de training
start, is dit niet het moment van aankomen op de sportclub. Het is voor de trainers erg lastig als er steeds spelers te
laat “binnendruppelen”.
Het gehele seizoen hebben de teams tijdens de trainingen een vaste kleedkamer en een vast trainingsveld. Deze
indelingen worden bij de start van het seizoen gecommuniceerd, en hangen op bij de ingang naar kleedkamers
1 t/m 4. Eventuele wijzigingen (van veld of kleedkamer) i.v.m. ingelaste wedstrijden hangen ook op bij de ingang naar
kleedkamers 1 t/m 4, maar worden veelal ook gecommuniceerd in de app.
De meeste jeugd komt al omgekleed aan op het veld. Het is natuurlijk ook mogelijk om je in de kleedkamer om te
kleden. Het is wel verstandig om de voetbalschoenen pas op de club aan te trekken omdat de noppen anders enorm
slijten.
Zorg ervoor dat de kleding tijdens de training aan de weeromstandigheden is aangepast. Beneden de 10 graden adviseren we lange mouwen en lange broek (trainingspak). Ook bij regen en wind graag wat extra kleding. Bij koud weer/
vorst is thermo-onderkleding zeer welkom en zijn handschoentjes en een muts voor sommigen geen overbodige
luxe.
Boven de 10 graden is een korte broek en shirt voldoende.
Neem ook altijd een bidon/flesje water mee naar het veld.
Wanneer je omgekleed bent, kun je naar je trainingsveld gaan, waar de trainers het veld al uitgezet hebben. Het is niet
toegestaan om over het hoofdveld te lopen. Wanneer je naar het vierde veld moet, loop je ook om het kunstgrasveld
heen.
Aan het eind van de training helpt het hele team de trainers om alles weer op te ruimen (doelen, ballen, hesjes,
pionnen). Daarna wordt er gezamenlijk gedoucht.
Wanneer er op gewoon gras is getraind, kun je de schoenen buiten op de borstelmat schoonvegen. Neem een
plastic zak mee om de schoenen in te doen voordat ze in de sporttas gaan. Thuis wel weer laten drogen, en niet in de
tas laten zitten. Zijn ze erg nat, stop er dan kranten in, dat trekt het vocht eruit.
Kunstgras geeft geen vieze schoenen, maar wel zwarte korreltjes in vooral de sokken. Advies is om deze goed uit te
slaan alvorens ze in de wasmachine te doen.
Wanneer je niet kunt komen trainen, geef dit dan rechtstreeks door aan de trainer, en niet in de appgroep. Het komt
vaak voor, vooral bij slecht weer, dat wanneer er zich één in de groep afmeldt, er meerdere volgen. Daarom graag
persoonlijk bij de trainer.
Ben je trainingskleding kwijt, meldt het even in de app, vaak zit het per ongeluk bij een ander in de tas. Gevonden
kleding wordt in de kantine bij de kledingbalie bewaard. Soms wordt het ook in het ballenhok neergelegd.
Bij zeer slecht weer of té warm weer kunnen trainingen afgelast worden. Door de komst van het kunstgrasveld
zullen er nu minder trainingen door slecht weer afgelast worden; het veld kan namelijk niet stuk gelopen worden.
De melding van een afgelasting gebeurt op de website, op facebook, en natuurlijk weer in de groepsapp.
De jeugdcommissie doet hierbij haar best om dit voor 16:00u. te communiceren.
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