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VOORWOORD

Fijn dat je even tijd neemt voor deze Presentatiegids 
van de Elburger Sportclub. We hebben ons best 
gedaan om er een leuk, gevarieerd en informatief 
magazine van te maken. Een gids die je een 
goed beeld geeft van onze vereniging die op alle 
vlakken bloeit en groeit. De jeugd, de dames, 
de seniorenteams, de vrijwilligers, de sponsors 
en tal van anderen maken onderdeel uit van een 
levende club. Waar je komt om fit te blijven, voor 
de gezelligheid, om bij te praten, om te genieten, 
om stoom af te blazen, om te ontmoeten. Iedereen 
beleeft op zijn en steeds meer ook op haar eigen 
manier plezier aan de club. En dat is mooi.

In deze gids uiteraard een aantal vertrouwde 
rubrieken waarmee je weer bij bent zo aan het begin 
van het nieuwe seizoen. Verder hebben we een 

aantal portretten gemaakt met opvallende (oud-)
leden van de club die je hopelijk het lezen waard 
vindt. En we beginnen met een verslag van een 
boeiende rondetafel discussie die we met een aantal 
sport- en politieke bestuurders uit Elburg met plezier 
georganiseerd hebben.

We hopen dus dat je met plezier door de gids zult 
bladeren. En je hoeft hem niet in één keer uit te 
lezen hoor. Je mag hem houden en ook af en toe 
weer een artikeltje lezen.
We wensen tot slot iedereen een heel mooi en 
sportief seizoen toe!

Met vriendelijke groet,
De redactie
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Dit jaar wijken we af van de traditionele 
voorzittersopening zoals je die in veel gidsen, dus 
ook die van ESC in de afgelopen jaren, tegenkomt. 
De brede samenstelling van het bestuur en de 
heldere verdeling van de portefeuilles maakt het 
mogelijk om op elk terrein een van de bestuursleden 
kort zijn verhaal te laten doen.

Voorzitter
In mijn voorzittersrol wil ik vooral een zichtbare 
verbindingsofficier zijn zowel binnen de club 
als daarbuiten. Zichtbaarheid betekent voor mij 
in gesprek blijven met zoveel mogelijk mensen 
binnen en buiten de club. En openstaan voor alle 
signalen die afgegeven worden. Op deze manier 
weten we wat er speelt in de club en kunnen we 
hier adequaat op reageren. Verbinding leggen 
tussen alle geledingen, leden en vrijwilligers 
binnen de club is van wezenlijk belang omdat 
het de afstemming en een goede samenwerking 
bevordert. In de afgelopen twee corona jaren 
was het zichtbaar zijn en het verbinden niet altijd 
even gemakkelijk, daarom blijven dit voor mij 
voor het seizoen ‘22-’23 nog steeds belangrijke 
speerpunten.

Het onderhouden van goede externe contacten 
zie ik eveneens als een belangrijke taak. Het 
gaat hierbij om contacten met bijvoorbeeld de 

sponsoren, de media, de sportkoepels KNVB en 
NOC*NSF, de andere voetbalclubs in de Gemeente 
Elburg en regio, de andere sportverenigingen 
in Elburg, de Gemeente Elburg en de Stichting 
WIEL. Een goede samenwerking met deze externe 
instanties is voor mijn gevoel een aanvullende 
meerwaarde voor de Elburger Sportclub en haar 
leden en ook voor de hele Elburgse gemeenschap.

De sterke groei van het aantal leden is natuurlijk 
fantastisch voor onze club. Het betekent mijns 
inziens dat de club weer nieuw elan heeft en er 
goed op staat in en buiten Elburg. Het schept 
echter ook verplichtingen met betrekking tot 
onze accommodatie. De focus in het seizoen 
‘22-’23 zal hierbij liggen op de realisatie van een 
vijfde voetbalveld en op het onderzoeken van de 
mogelijkheden om de kantine, het terras en de 
kleedkamers uit te breiden, het liefst in combinatie 
met het oplossen van het veiligheidsvraagstuk 
rondom het voetbalpad en het verduurzamen van 
onze accommodatie.

Jaap van der Beek
Voorzitter Elburger Sportclub

Vrijwilligers
Vanuit Leden- en Vrijwilligerszaken blijven we aan 
de slag met het vergroten van de gezelligheid en 
binding met onze club. Het is natuurlijk nog steeds 
belangrijk dat onze vereniging veilig is en een veilig 
sportklimaat kent. Komend seizoen gaan we verder 
om nog meer (ouders/verzorgers van) leden zich in 
te laten zetten voor onze club. Wat doen voor ESC 
willen we naast leuk en gezellig zo eenvoudig en 
makkelijk als mogelijk maken. Dit door het gebruik 
van de Voetbal.nl-app, maar 
ook door functieprofielen, 
handleidingen en 
werkinstructies te maken.

Jeroen Peute

Facilitair en Materialen/kleding
Voor wie het nog niet weet, ik ben Mike van der 
Ziel en bestuurslid facilitair en kantine-zaken. 
Facilitair behelst onderhoud park en gebouwen, 
kleding en trainingsmaterialen. De afgelopen jaren 
zijn raar geweest i.v.m. Corona. Maar desondanks 
hebben we toch een aantal doelen gehaald. We 
mogen trots zijn op de commissie kleding. Het 
resultaat is prachtig. Iedereen in dezelfde kleding 
en tenues. Ook is het sportpark inmiddels rookvrij 
gemaakt. Zoals jullie kunnen zien, hebben we ook 
schermen in de kantine hangen met 
alle relevante informatie wat 
de club aangaat. We zijn dus 
op de goede weg om alle 
doelstellingen te halen.  

Mike van der Ziel

PR
De PR-commissie houdt zich bezig met 
het uitvoeren van het interne- en externe 
communicatiebeleid. Onze commissie richt zich 
erop om onze leden volledig te informeren over 
het reilen en zeilen van de vereniging. Denk 
hierbij aan nieuwsberichten, aankondigingen 
van evenementen en het bekendmaken van 
sponsorupdates. We zorgen ervoor dat we 
actief communiceren over de sportprestaties, de 
activiteiten naast het voetbal en de ontwikkelingen 
in de vereniging en op onze accommodatie. Dat 
doen we via onze website, 
sociale media en via 
persberichten aan de lokale 
en regionale media.

Niels Bosman
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Dit zijn
onze plannen
voor hetnieuwe seizoen

Financiën
Als financiële commissie gaan wij aan de slag 
met het werken aan een meerjarenbegroting 
waarin onderhoud en eventuele uitbreidingen 
van de accommodatie zitten verdisconteerd. 
Hierbij is verduurzamen geen doel op zich 
maar ESC zal de duurzame alternatieven 
wel overwegen.  Bij deze afweging speelt 

de terugverdientijd altijd een rol. Waar 
mogelijk willen wij graag de geldstromen 
vanuit de entiteiten vanuit de vereniging 

centraliseren en de overige financiële 
processen standaardiseren. Exploitatie van 

het sportpark aan derden, buiten de de tijden 
waarop ESC de accommodatie gebruikt, 
zal worden gestimuleerd. Verder vinden 
wij het belangrijk dat de vereniging haar 

doelstellingen op een gezonde manier moet 
kunnen financieren waarbij de contributies 

gehandhaafd blijven op een 
niveau van vergelijkbare 

verenigingen.

Wilco van het Goor
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Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is - zoals de naam al doet 
vermoeden - verantwoordelijk voor het werven 
en behouden van sponsoren. Sponsoring binnen 
ESC is volop in ontwikkeling. Zo is de commissie 
uitgebreid met nieuwe leden en is de sponsorgids 
vernieuwd. De ruimte van de businessclub is 
omgedoopt naar sponsorhome. Hier zijn alle 
sponsoren van harte welkom om, onder het genot 
van een hapje en drankje, naar wedstrijden van 
het eerste elftal te kijken en andere sponsoren 
te ontmoeten. De sponsorcommissie is de 
afgelopen jaren erg succesvol geweest. ESC heeft 
de afgelopen jaren, ondanks Corona, meerdere 
nieuwe sponsoren kunnen verwelkomen. En recent 
hebben we, mede door de bijdrage van sponsoren, 
de wedstrijdtenues voor alle teams en de kleding 
van de trainers en begeleiders kunnen vernieuwen. 
Nu het weer mogelijk is, organiseren 
we in september een avond 
voor alle sponsoren met een 
inspirerende spreker. 

Ronald Kuipers

Voetbalzaken
We hebben de ambitie om een stabiele vereniging 
te worden die met grotendeels zelf opgeleide 
spelers op een zo hoog mogelijk niveau uitkomt. 
Dit met een kenmerkende ESC-speelstijl. Dit 
willen we bereiken door te investeren in onze 
jeugdopleiding. We richten ons hierin op een 
specifieke aanpak per leeftijdscategorie. De focus 
hierbij ligt op:
•   Talentherkenning in latere leeftijdscategorieën.

•   Focus op individuele talentontwikkeling.
•   Specifieke trainingsdoelen per categorie op 

een zo breed mogelijke basis.
•    Investeren in trainers/coaches die deze 

visie delen en kunnen vertalen naar goede  
trainingsvormen met als doelstelling om een 
Lokale Jeugdopleiding (LJO) te worden.

Hier hebben we de afgelopen 3 jaar al flinke 
stappen in gezet en hier zullen we ook komend 
seizoen verder aan blijven bouwen. Zo zullen 
de trainingen van de jeugd het komend seizoen 
worden uitgebreid met blokken 
techniektraining, middels 
een leerlijn die we zelf 
ontwikkeld hebben.

Andries van der Beek

Secretariaat
Door de steeds verdergaande digitalisering 

verandert de rol van secretaris steeds 
meer. Bij ESC ben ik verantwoordelijk 

voor fiscale en juridische zaken. Daarnaast 
onderhoud ik samen met de voorzitter 

de contacten met de Gemeente Elburg. 
Vanwege mijn werk als belastingadviseur 

ondersteun ik de penningmeester ook 
graag bij financiële vraagstukken, zoals 

investeringsbeslissingen en begrotingen. 
Samen met het bestuurslid Facilitaire Zaken 
ben ik lid van de Commissie 

Duurzaam. •

 Igor Steert
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Wil jij meer informatie over je fitheid? Wij kunnen meten wat jij wilt weten! 

De Frix Performance inspanningstesten meten o.a. je zuurstofopname 
(VO2max), hartslag en ademhaling om een goed beeld te vormen van 
jouw fitheid. 

Aan de hand van deze resultaten kunnen we je trainingszones, omslag-
punten, maximale wattages bepalen en kunnen we advies geven voor, 
afhankelijk van je doelstelling(en), de beste indeling van je training!

Inspanningstesten

nieuw!

Locatie Elburg
Industriestraat 18 A-B
8081 HG Elburg

www.frixfysio.nl

Wil jij een inspanningtest inplannen? Of wil je graag weten welke andere 
mogelijkheden er zijn? Check onze website voor meer info en prijzen 
of bel: (06) 13 51 19 50. 

Locatie Oosterwolde
Zwarteweg 15
8097 PR Oosterwolde

slimmer trainen, optimaal presteren!
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Corry van Putten sluit 
voetballeven af als trainer
van het tweede van ESC

Corry van Putten, wie kent hem niet. Weinigen, 
dankzij zijn doelpunten, meningen, fanatisme, 
humor, liefde voor voetbal en de vele jaren die hij op 
de velden in de regio heeft doorgebracht  Eerst als 
speler en later als trainer. En al weet je het nooit bij 
Cor, hij lijkt als trainer van het tweede nu echt terug 
op het oude nest voor zijn laatste kunstje. 

Genoeg redenen voor een portret in deze gids. 
En een gesprek aan de keukentafel dus. Nou ja, 
gesprek. Stel Cor een vraag en je wordt overspoeld 
met enthousiaste verhalen, anekdotes en 
meningen.

De Speler
Het begon al op jonge leeftijd. Voetballen op de 

vele veldjes die Elburg in die tijd rijk was. En met 
wedstrijden die toen gespeeld werden tussen 
een aantal wijken van Elburg. Het Rode Dorp, 
de Stad en de Vrijheid vaardigden spelers af om 
op een eigen veld de strijd aan te gaan. Op zijn 
11e werd hij lid van ESC en na een korte fase als 
keeper kwam hij in de C’s op de plek waar hij later 
furore maakte: de spits. Hard trainen, fanatiek 
spelen, een afwezige Henri Boer (misselijk van de 
frikandellen) én eindeloos zeuren bij de trainer 
leidden ertoe dat hij mee mocht naar een toernooi 
bij Flevo Boys in Emmeloord. En daar pakte hij zijn 
kans, zoals het zo mooi heet. Een paar jaar later 
ging hij als twintigjarige naar OWIOS, destijds het 
hoogste amateurniveau. Hij is nog altijd trots op de 
topwedstrijden die hij speelde tegen onder meer 
IJsselmeervogels, GVVV en meer. De uitpuilende 
fotoalbums tonen tal van hoogtepunten en ‘eervolle 
vermeldingen’ van de ook daar veel scorende spits. 
Een vervelende spits. Zo eentje die zijn kont er in 
gooit, kapt, draait en schiet. Een geweldige kopper 

ook die talloze doelpunten maakte en nog veel 
meer kansen heeft gemist (zijn eigen woorden …). 
En al beviel het uitstekend bij OWIOS, toch werd 
de combinatie met zijn werk bij de NS uiteindelijk 
te zwaar. Elke morgen om vijf uur zijn bed uit, op 
de fiets naar ‘t Harde, de trein naar Amersfoort, 
dagje werken, na zessen thuis, eten, trainen en op 
tijd naar bed om er weer om vijf uur uit te gaan … 
Maar hij vond en vindt het nog altijd meer dan de 
moeite waard geweest. Terug naar ESC dus. Waar 
hij nog een aantal mooie jaren in het eerste en later 
in lagere elftallen heeft gehad. Totdat op zijn 45e 
de knieklachten te groot werden en de schoenen 
althans van de speler Cor aan de wilgen werden 
gehangen.

De Trainer
Zijn trainersloopbaan, die inmiddels 17 jaar in 
beslag neemt, begon met een telefoontje van 
Lucas Voorn. Hij sprong in het diepe ondanks de 
logische vragen en twijfels. Waar begin ik aan, 
zonder enige ervaring? Hij stak er veel energie 
in en leerde zichzelf snel de kneepjes van het 
vak. Uiteraard gebruik makend van de kennis en 
ervaring die hij uit zijn eigen actieve loopbaan had 
opgedaan van zijn trainers van toen. Hij begon ook 
aan het trainersvak met een sociaal motief, om op 

die manier een bijdrage te leveren aan het plezier 
van spelers en andere betrokkenen bij de club. 
En hij kon ondanks zijn toenemende knieklachten 
alsnog in de voetbalwereld actief blijven. 
Als trainer staat hij dichtbij zijn spelers. “Overal 
waar ik werk en weg ga hoor ik van de spelers 
die ik heb mogen trainen dat ze het leuk hebben 
gehad én wat hebben geleerd. Dat doet me 
goed”, licht Cor zijn aanpak toe. Die hij verder 
omschrijft als hard, duidelijk, met respect over 
en weer. Duidelijk aanwezig als coach langs de 
lijn. Eisend dat spelers de vooraf besproken 
opdrachten uitvoeren. Een beetje van de oude 
stempel noemt hij het zelf. Daar zal Van Gaal 
anders over denken. En als we toch de vergelijking 
voorzichtig maken, ook Cor houdt van eerlijke en 
open communicatie met zijn spelers. En licht op 
gepaste wijze zijn keuzes toe. Spelers beter maken, 
dat is de kern van het vak. Soms met verrassende 
keuzes, bijvoorbeeld door van een rechtsback een 
goede rechtsbuiten te maken. Door zijn gedegen 
en serieuze benadering loopt het trainersvak voor 
hem aardig in de uurtjes. Trainingen voorbereiden, 
houden, even napraten, wedstrijden voorbereiden 
en coachen. En dat naast een fulltime baan. Het 
houdt je van de straat zullen we maar zeggen.

Laatste kunstje
Na een groot aantal ploegen getraind 
te hebben als assistent, hersteltrainer of 
eindverantwoordelijke, gaat Cor dit seizoen dus 
aan de slag met het tweede elftal van ESC. Een 
heel nieuw tweede, dat hij al volop in de steigers 
aan het zetten was toen we elkaar in mei spraken. 
Waarbij hij bewust veel spelers wil zien en een kans 
wil geven. Een mooie uitdaging. En waarschijnlijk 
zijn laatste. Hij is inmiddels 62 en dus wordt het 
zo langzamerhand wel welletjes. Al weet je dat bij 
voetbaldieren als Cor nooit helemaal zeker. Als je 
als speler en trainer je vrije tijd al zoveel jaren met 
voetbal ingevuld hebt, zal echt afscheid nemen 

nog best lastig worden.  •
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In het sponsorhome van de Elburger Sportclub 
schuiven aan: Willem Krooneman (wethouder 
sport), Geert de Haan (voorzitter Korfbalvereniging 
Elburg), Jaap van der Beek (voorzitter Elburger SC), 
Theo Frank (voorzitter Tennisclub Elburg) en Tim 
Jansink (Stichting WIEL). 

Hoe staat de sport ervoor in Elburg?
Eerst even de balans opmaken. Willem Krooneman 
neemt het woord en is positief over ‘de stand van 
sport’ in zijn gemeente. En hij is blij dat hij zelf nu 
al ruim tien jaar namens de gemeente sporten 
en bewegen in Elburg mag faciliteren. “Sport 
is essentieel voor een gezonde gemeente. Het 
stimuleert de lichamelijke én mentale gezondheid, 
draagt bij aan de sociale samenhang en geeft 
sporters, toeschouwers en andere betrokkenen 
plezier. De Corona-periode heeft het besef van 
deze waarden weer eens aangetoond. Hopelijk is 
dat blijvend.” De sportbestuurders herkennen zich 
hierin maar zien ook post-Corona uitdagingen. 
Want sporters hebben twee jaar hun tijd aan andere 

dingen besteed en ervaren hoe dat was. En dan is 
het niet vanzelfsprekend dat iedereen de weg naar 
de club terugvindt. Toch zijn de eerste signalen 
positief en blijkt de behoefte aan sport en bewegen 
gelukkig groot. Dat geldt ook voor de loyaliteit aan 
de club, want verreweg de meeste leden zijn de 
clubs trouw gebleven.

En wat draagt Stichting WIEL bij aan 
deze positieve cultuur rond sport en 
bewegen in Elburg?
Tim Jansink (coördinator van Team Leefstijl): 
“Als welzijnsstichting voeren we in basis het 
gemeentelijk beleid uit, in een driehoek van 
sport, buurt en onderwijs. Met als extra kracht, 
ook in vergelijking met andere gemeenten, 
de samenwerking tussen sport en welzijn die 
in stichting WIEL verankerd is.” Door het jaar 
heen worden door WIEL tal van eenmalige en 
structurele activiteiten georganiseerd. Zoals 
clinics op bassischolen, sporten met Oekraïense 
kinderen en bewegingsonderwijs op bijna alle 
basisscholen in de gemeente Elburg. Vanuit het 
Sportakkoord, waarover later meer, wordt bij de 
Elburger SC onder de noemer Multi Sport Skills 
aan de brede motoriek gewerkt. Gevraagd naar 
de ambitie benadrukt Tim Jansink de wens om 
de inclusiviteit verder te vergroten. Want samen 
sporten en bewegen heeft waarde voor iedereen. 
En hij zou graag nog benadrukken dat WIEL 
ook verenigingsbestuurders en het kader kan 
ondersteunen bij hun taken. 

Hoe staan de buurtverenigingen er voor?
Hoogste tijd voor een update vanuit de clubs 
tijdens het Rondetafelgesprek. Theo Frank van de 
tennissers trapt af. Hij omschrijft zijn vereniging, 
waar circa 200 vooral 30-60 jarige leden tennis als 
hoofd- of tweede sport beoefenen, kernachtig als: 
gezellig. Geert de Haan hanteert al voor de derde 
keer de voorzittershamer van de korfballers op het 
Burgemeester Bode Sportpark. Hij is vooral trots 

op de betrokkenheid tussen de leden gebaseerd 
op het familiegevoel dat de gemengde sport van 
nature heeft. De 240 leden, waaronder een grote 

jeugdafdeling dankzij het schoolkorfbal, dragen 
‘vanzelfsprekend’ hun steentje bij aan de club. En 
wellicht helpt het ‘verplicht zonder sanctie’-beleid 
nog een beetje. Mede dankzij de Coronagelden is 
er inmiddels een veelgebruikt beachkorfbalveld 
aangelegd. Tot slot neemt Jaap van der Beek 
namens gastheer Elburger SC ons mee door de 
club die hem na aan het hart ligt, ondanks dat hij 
er nog maar kort rondloopt. Sinds 2019 bestuurt 
hij de club samen met 7 andere bestuursleden. 
Hij zag zijn club in Coronatijd hard groeien van 
689 naar 850 leden. Luxeproblemen dienen zich 
aan, daarover later meer als we inzoomen op de 
ambities per club.

Het Sportakkoord werkt?
Ook in de gemeente Elburg is het landelijk 
Sportakkoord een paar jaar geleden vertaald 
naar een lokaal plan. Willem Krooneman, 
bestuurlijk verantwoordelijk voor het lokale 
Sportakkoord, benadrukt dat vooral de wens 
om sportverenigingen actief met elkaar te 
verbinden, het leidende uitgangspunt voor deze 
samenwerkingsovereenkomst was: “Hoe beter 

Gesprek: Gert van Norel   Tekst: Geert Dijkstra
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je elkaar kent, hoe sneller je elkaar bij kleine of 
grote vraagstukken weet te vinden.” Maar liefst 
31 verenigingen, stichtingen en organisaties 
hebben het akkoord getekend. En er zijn inmiddels 
mooie stappen gezet. Tim Jansink noemt een 
paar voorbeelden uit de 15+-initiatieven die uit 
het akkoord zijn voortgekomen, zoals Multi Sports 
Skillz, Bewegingsonderwijs in de buitenlucht, 
Lekker Fit Challenge en Buitenspeel-app Pleintje. 
Deze initiatieven zijn mede mogelijk gemaakt door 
financiële ondersteuning vanuit het Sportakkoord.
Ook Jaap van der Beek benadrukt het belang van 
samenwerken. Want ondanks dat elke vereniging 
uiteraard zijn eigen belangen heeft, sta je samen 
sterker. Van een positief sportklimaat profiteert 
iedereen: de clubs, de mensen en de maatschappij! 
Het Sportakkoord beleeft in 2022 haar laatste jaar. 
Dus is het borgen van continuïteit dit jaar prioriteit. 
Willem Krooneman is hoopvol en benoemt in dat 
kader de passage over sport en bewegen in het 
Bestuursakkoord van de gemeente. En Tim Jansink 
benadrukt dat de financiering vanuit het akkoord 
vooral ook als aanjager bedoeld was. En daagt 
opgestarte initiatieven uit om nu ook op andere 
manieren de funding te gaan realiseren. Tot slot 
zijn alle aanwezigen het er over eens dat mede 
door het akkoord er de laatste jaren een hechte 

samenwerking is ontstaan tussen verenigingen, 
gemeente, WIEL en andere betrokkenen. 

Uitdagingen
Het sportklimaat in Elburg is op orde, de 
verenigingen draaien na Corona weer zo 
goed als vanouds, wat wil je nog meer? Nou, 
wensen en ambities genoeg, zo blijkt uit het 
inventarisatierondje. Van een Padelbaan bij 
de tennis, via extra velden bij de voetbal tot 
renovatiewerkzaamheden bij de korfbal. En 
verduurzaming van de accommodatie als 
gezamenlijke opgave. Net als thema’s als gezonde 
sportkantines, rook(vrij)beleid en de verdeling van 
gelden en faciliteiten over alle verenigingen in 
Elburg. En last but not least: de toenemende druk 
op de vrijwilligersaantallen.  Vooral voor structurele 
taken zijn mensen steeds minder te motiveren. Met 
ook daar de uitdaging voor de bestuurders om de 
balans te vinden tussen stimuleren en forceren. 
Jaap van der Beek zet principieel in op de eerste 
optie. Terwijl bij de tennisvereniging recent het 
gedifferentieerde lidmaatschap geïntroduceerd 
is waarbij de leden de keuze kunnen maken om 
zich als ‘klant’ of als ‘vrijwilliger’ aan te melden. 
Met uiteraard bijpassende financiële prikkels per 
variant.

Ik word blij van …
Genoeg gepraat over bestuurlijke zaken en ambities. Tijd voor passie. Want dat is sport bij uitstek. Passie 
en plezier. Als afsluiting dus nog een rondje langs de heren over wat hun in de kern drijft. Waar ze echt 
blij van worden. Wat maakt dat ze, net als tal van andere vrijwilligers, vele uren investeren in hun club, hun 
stichting of hun gemeente. Hier hun relaas, waarin ongemerkt toch ook de nodige inhoudelijke ambities 
zijn geslopen, tja het blijven bestuurders.

Geert de Haan
(voorzitter Korfbalvereniging Elburg)

Voor het komend seizoen staat de verbouwing, het 
binden van de jongste jeugd en handhaving in de 

2e klasse bovenaan het lijstje. Zelf word ik blij als ik 
op zaterdagmorgen het sportpark op loop en de 

jeugdteams zie spelen, met even enthousiaste 
ouders langs de lijn. Prachtig!

 Theo Frank
(voorzitter Tennisclub Elburg)
Zoals gezegd is de realisatie van de Padelbaan 
topprioriteit bij de tennisvereniging. Zelf 
geniet Theo van de reuring op het park én de 
gezelligheid van een volle kantine.

Jaap van der Beek
(voorzitter Elburger SC)
Voor de voetballers is door de ledengroei de 
aanpassing van de accommodatie van groot belang 
om bestaande en nieuwe leden goed te kunnen blijven 
bedienen. De zaterdagen zijn voor Jaap inmiddels ‘een 
zegen’ als hij ziet hoe alles reilt en zeilt op de velden, in 
de bestuurskamer, in de kantine.

Tim Jansink
(Stichting WIEL)
Sport (weer) als sociale ontmoetingsplek. 
Ongeacht wie je bent, wat je kunt of wat 
je wilt. Daar wordt Tim blij van!  •

Willem Krooneman
(wethouder sport)
Ik word blij van dit soort 
gesprekken, die het positieve 
gevoel bevestigen dat bij de 
meeste Elburger verenigingen 
leeft. Met de gemeente als 
facilitator en zo’n positieve 
houding bij de verenigingen 
gaan we een mooie toekomst 
tegemoet!

13
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In dit portret staat multi-bestuurder Johan Willemsen 
centraal. Talloze functies bekleedde hij bij de club, 
maar binnenkort wordt hij 70 en geeft graag het 
stokje door aan jongere opvolgers.

Geboren in 1952 in Apeldoorn en getogen in 
Lieren-Beekbergen bracht Johan zijn jeugd 
daar door. Bij Beekbergen voetbalde hij in die 
tijd in de jeugdteams en haalde er de 1e en 2e 
selectie. De liefde bracht hem midden jaren ‘70 
naar Doornspijk. Hij werkte inmiddels bij de 
belastingdienst als administratief medewerker 
en vanaf 1985 als controlerend ambtenaar. Deze 
werkgever zou hij zijn hele werkzame leven blijven 
dienen. Eerst vanuit Apeldoorn, later ook in 
Harderwijk, Lelystad en tenslotte Zwolle.

Hij ging in Doornspijk wonen en werd al snel 
gevraagd voor een bestuursfunctie. Hij werd 
wedstrijdsecretaris en  algeheel secretaris bij 
DSV´61. Hij voetbalde er zelf ook, in recreatieve 
teams. Beide zoons, Pieter en Hans speelden er ook 
tot de verhuizing naar Elburg.

Wat doen voor de vereniging
In 1995 kocht hij een bouwkavel in Elburg en ging 
aan de Kemphaan wonen. Vrienden namen hem 
af en toe mee naar Elburger SC en ook zoon Hans 
ging daar voetballen. “Waar je woont, moet je wat 
voor de vereniging doen”, is een opvatting die 
Johan huldigt. Het duurde daarom ook niet lang 
voor hij actief werd bij onze vereniging. Minze de 
Vries benaderde hem voor een bestuursfunctie en 

Johan kwam als secretaris in het bestuur met Teun 
Hoogendoorn als voorzitter en Ronald Cleijssen 
als penningmeester. Nauwgezet en punctueel 
vervulde hij deze functie, zoals hij dat vanuit zijn 
dagelijks werk gewend was. Daarna rijgen de 
functies zich aaneen: lid van de bouwcommissie, lid 
van de Pinkstermarkt Commissie, secretaris van de 
Stichting Onroerend Goed.

Gezelligheid
Rond 2014 werd hij bestuurslid van de 
supportersvereniging Blauw Wit. Die functie vervult 
hij nu nog steeds. Rondom de thuiswedstrijden 
van het 1e elftal regelt hij de organisatie van de 
verloting en na het wegvallen van LeoLeo Ruyter is 
hij ook voorzitter van Blauw Wit geworden. Naast 
al deze drukke bezigheden is Johan sinds jaar en 
dag ook met zijn vriendengroep een trouwe volger 

van de wedstrijden van het 1e elftal. Gepassioneerd 
worden de wedstrijden gevolgd en na afloop onder 
het genot van een glaasje de zaken rondom het 
voetbal en de wereld nog eens besproken. Veel 
momenten van gezelligheid die Johan dierbaar zijn. 
Dit hoopt hij nog lang te beleven. Van de andere 
bezigheden wil hij langzamerhand afscheid gaan 
nemen. In december 2022 hoopt hij 70 jaar te 
worden en dan vindt hij het mooi geweest. En moet 
de jongere garde het maar over gaan nemen. Na 
zoveel jaren van trouwe inzet voor de club gunnen 
we hem dat van harte. En kunnen we hem alleen 
maar heel dankbaar zijn voor alles wat hij tot nu toe 
voor de club heeft gedaan.

Voor de toekomst wenst hij Elburger SC vooral 
ook sportief succes toe met hopelijk in de nabije 
toekomst een promotie naar de 2e klasse. •

Tekst: Gert van Norel
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De Elburger SC beschikt al jaren over een 
Businessclub met ondernemers en ex-ondernemers 
die de vereniging een warm hart toedragen. Ook 
voor deze Businesclub waren de afgelopen twee 
jaren lastige waarin bijeenkomsten niet of in 
aangepaste vorm door konden gaan. Extra reden om 
in het nieuwe seizoen weer mooie dingen te gaan 
doen waarbij eigen belang én clubbelang hand in 
hand gaan! 

Binnen de Bussinessclub worden er normaal 
gesproken terugkerende activiteiten georganiseerd 
zoals de nieuwjaarsreceptie, een jaarvergadering 
met spreker (bijvoorbeeld Maarten Spanjer) en 
de Penalty-bokaal voor de leden met een apart 
programma voor de partners. Deze wordt altijd 
afgesloten met een gezellig etentje.

Verder vinden er incidentele activiteiten plaats 
zoals een  wijn- of whiskyproeverij, een rondleiding 
door Elburg of langs andere historisch interessante 
plekken met bijvoorbeeld een Joods verleden 
verzorgd door de bekende Elburgse historicus 
Willem van Norel. Ook werden al eens een musical, 

een eredivisiewedstrijd en diverse bedrijven 
bezocht. Kortom, genoeg te doen en te beleven bij 
de Businessclub. En dan mogen we natuurlijk niet 
de gezellige zaterdagmiddagen vergeten als het 1e 
elftal haar thuiswedstrijden speelt. Hierbij komen 
er ook contacten met vertegenwoordigers van de 
bezoekende club tot stand.

De Businessclub biedt naast al deze gezelligheid 
ook de mogelijkheid van B2B (business to 
business) onder elkaar. En de leden hebben de 
ondersteuning van de Elburger SC in de breedste 
zin van het woord hoog in het vaandel staan. 
Voorbeelden hiervan zijn het tot stand brengen 
van het huidige clubgebouw, de lichtinstallatie, 
geluidsinstallatie en het beschikbaar stellen van 
allerlei materialen voor de jeugd.

Zo beschikt de Elburger SC, mede dankzij de 
businessclub, inmiddels over een prachtige 
accommodatie waar de club met recht trots op is. •
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Heeft u belangstelling en/of wilt u meer weten over de 
mogelijkheden? Neem dan geheel vrijblijvend eens contact 
op met Jurrie Roossien, voorzitter van de businessclub:

jurrieroossien@lunenbergadvocaten.nl 06 13 37 85 90
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interview Alex
door ESPN

We kennen hem allemaal bij de Elburger SC als 
vaste supporter, oud-speler en inmiddelas ook als 
arbiter op het hoogste niveau bij de KNVB. In de 
presentatiegids van het seizoen 2018-2019 staat hij 
nog te boek als één van de talenten binnen de KNVB. 
Hoe gaat het nu met Alex? Tijd voor tien vragen.

Een voetballer traint en voetbalt, hoe 
ziet dat er uit bij een scheidsrechter op 
dit niveau?
Meestal bestaat mijn trainingsweek uit twee veld-/
buitentrainingen en twee trainingen in de gym. De 
buitentraining doe ik op het veld of in de natuur 
vlakbij huis. In de gym ben ik vooral gericht op 
krachttraining en rompstabiliteit. In het weekend 
leid ik dan meestal een wedstrijd als scheidrechter 
en daarnaast ben ik soms nog een wedstrijd als 
vierde official of VAR betrokken. 

In het voetbal is bekend wie, wanneer, 
tegen wie speelt. Hoe verloopt dat 
proces voor de scheidsrechter?
Wij horen op maandagavond 18.00 uur waar we 
in het weekend moeten arbitreren. Het is dus vrij 
lastminute plannen aangezien er in Nederland 
elk weekend van vrijdag tot en met maandag 
wedstrijden zijn in het betaald voetbal. 

Hoe bereid je je voor op de dag van de 
wedstrijd die je fluit?
De meeste wedstrijden zijn ’s avonds en voor mij 
de afgelopen jaren vaak op vrijdagavond. De KNVB 
biedt de scheidsrechter in de speelstad van de 
wedstrijd een hotelovernachting aan, hier maak 
ik vaak gebruik van door in de middag al naar de 
speelstad te rijden en me daar in het hotel voor 
te bereiden op de wedstrijd. Daardoor heb je ook 

geen last van de vrijdagspits. En kun je op tijd 
eten. Om vervolgens anderhalf uur van te voren 
aanwezig te zijn in het stadion. Op de dag zelf en 
in de dagen voor de wedstrijd  lees ik me in over 
achtergronden over de teams en de wedstrijd.

Hoe verloopt de avond als je bij het 
voetbalstadion aankomt waar je moet 
fluiten?
Negentig minuten voor de aftrap melden we ons 
als viertal in het stadion. We drinken dan een kop 
koffie in de bestuurskamer en kijken even hoe het 
veld er bij ligt. Vervolgens is het omkleden en de 
administratie rond maken. Daarna instrueert de 
scheidsrechter de andere officials over eventuele 
bijzonderheden. Dertig minuten voor de aftrap 
gaan we naar buiten voor de warming up. En in de 
Eredivisie ook  voor de communicatiecheck met 
de VAR. Vijf minuten voor de aftrap staat ESPN aan 
de kleedkamerdeur om ons op te halen en start de 
wedstrijd.

Hoe bespreek je de wedstrijd voor met 
het assistenten  (grensrechters, 4e man, 
evt VAR)?
In de kleedkamer, na het omkleden, instrueer 
ik de assistenten en de vierde official. Veel 
afspraken komen bij scheidsrechters overeen, 
maar je hebt per scheidsrechter altijd wat 
persoonlijke voorkeuren. Dit kan bijvoorbeeld in de 
communicatie zijn of in de omgang met elkaar of 
met spelers. Ook maak ik afspraken over wie waar 
kijkt tijdens verschillende spelsituaties. Zodat we al 
voorbereid zijn op situaties die ontstaan in het veld.

Hoe evalueer je de wedstrijden die je 
zelf gefloten hebt?
Voor en na de wedstrijd bel ik altijd met mijn 
coach. Meestal op de heen- en terugweg. Deze 
coach kent mij door en door en weet waarin ik me 
wil ontwikkelen. Deze gesprekken zijn waardevol 
en wij zijn kritisch op het optreden om ook op 
detailniveau beter te worden. Daarnaast stuurt 

Alex Bos
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de KNVB regelmatig rapporteurs of leden van de 
technische staf naar de wedstrijden om een goed 
beeld te krijgen van de prestaties van de officials. 

Wat vond je dit seizoen de meest 
vervelende beslissing die je genomen 
hebt in een wedstrijd die achteraf 
onjuist bleek te zijn?
Afgelopen seizoen heb ik gelukkig weinig 
beslissingen in wedstrijden gehad waar veel 
discussie of ophef over ontstond. Drie seizoenen 
terug heb ik als VAR wel eens een rode kaart gemist 
waar ophef over ontstond. Vervolgens was ik ook 
op maandagavond aan de beurt bij de heren van 
VI. De eerste keer dat je dat overkomt, is dat even 
slikken. Maar hier leer je mee omgaan. We doen 
nou eenmaal werk waar iedereen een mening over 
heeft en waar fouten maken ook bij hoort.

Op welke beslissing dit seizoen 
ben je het meest trots waar zowel 
vriend als vijand vond dat je daar het 
juiste besluit genomen had in een 
wedstrijdbepalende situatie ?
Specifiek heb ik niet een bepaalde beslissing of 
wedstrijd waar ik trots op ben. Ik kijk liever naar 
het grotere plaatje. Als het na afloop van een 
wedstrijd niet over de arbitrage gaat, zie ik dat als 
een compliment. Het is natuurlijk wel prettig om te 
zien dat m’n Eredivisie wedstrijden zonder al te veel 
ophef verlopen zijn, dus als ik ergens trots op zou 
moeten zijn is dat het. 

Zoals de meeste sportliefhebbers heb je 
mogelijk een club waar je meer fan van 
bent. Een scheidsrechter moet neutraal 
zijn. Hoe zijn de regels bij de KNVB 
hieromtrent?
De enige club waar ik fan van ben is de Elburger 
SC. Het klopt dat je als scheidsrechter in het 
betaald voetbal neutraal bent. Een scheidsrechter 

die woont in de speelstad van een betaald 
voetbalclub wordt daar niet aangesteld, om alle 
schijn van partijdigheid weg te houden. 

Wanneer hoop je de wedstrijd 
Feyenoord – AJAX te fluiten?
Ajax – Feyenoord is de grootste wedstrijd in de 
Eredivisie. Om daar te mogen fluiten is maar voor 
weinigen weggelegd. Het is dus ook niet mijn doel, 
ik wil me blijven ontwikkelen op het hoogste niveau 
en zie dan wel waar het schip strandt. 

Wil je nog iets kwijt?
Een oproep: Denk er eens over na om te gaan 
fluiten, dit kan in eerste instantie voor de club en 
mocht het je liggen is er ook bij de KNVB van alles 
mogelijk. Het verrijkt je als mens, je leert meer 
mensen binnen de club kennen en het is hartstikke 
leuk om te doen. Fluiten is een ervaringssport, 
probeer het eens een paar wedstrijden, vraag om 
feedback en voor je het weet heb je er een nieuwe 
hobby bij! •

Fabrikant & leverancier 
van diamantgereedschap

www.kgs.swiss
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Remco Timmer, je mag hem gerust een bekende 
ESC-er noemen. Begonnen met voetbal in Wolvega, 
maar al als 8-jarige naar Elburg gekomen. Ik spreek 
Remco in zijn kantoor van Accountantskantoor 
Timmer B.V. in Doornspijk. 

Hij vertelt tot op de dag van vandaag nog actief te 
zijn als voetballer (in het tweede elftal), maar ook 
als trainer bij de voetbalschool waar zijn oudste 
zoon zijn eerste voetbalpassen zet. Al op 16-jarige 
leeftijd kwam Remco als spits in het 1e elftal terecht 
en behoorde maar liefst 12 jaar tot de selectie. 
Zijn beste jaren waren die tot 2009. Toen scheurde 
zijn kruisband af en hierna ging het voetbal helaas 
een stukje minder. In 2014  besloot hij daarom de 
voetbal in te wisselen voor de volleybal. Maar het 
voetbal trok Remco toch uiteindelijk meer. En hij 
keerde in 2016 terug op een lager niveau bij de 
Elburger SC.

In het  eerste seizoen in het 1e elftal werd Remco 
omringd door veel spelers van buitenaf en 
minder door eigen Elburgse jongens. Remco 
vond toentertijd uiteraard de winstpremies “mooi 
meegenomen” en het niveau van het spel was 
hoger dan in latere jaren. Na dit seizoen werd 

er een andere weg ingeslagen. Er werden geen 
spelers meer van elders gehaald en betaald. Er 
werd gespeeld met eigen spelers die kwamen 
uit de jeugd van de Elburger SC. De sfeer werd 
gemoedelijker en fijner.

“Het team met eigen 

jongens was hechter, de 

betrokkenheid  met de 

club was groter”

In die jaren was er ook belangstelling van andere 
clubs om Remco over te nemen, maar daar koos hij 
niet voor. Wel was hij al bezig met zijn toekomst. Hij 
werkte al op jonge leeftijd, naast zijn studie, mee op 
het Accountantskantoor Timmer B.V. Dat kantoor, 
voorheen Administratie- en assurantiekantoor 
Hartholt, was sinds 1994 in handen van Brand 
Timmer, Remco’s vader. Remco rondde in 2013 
zijn accountants studie af en vanaf 2014 is hij 
mede-eigenaar van het kantoor geworden. In 2019 
vertrouwt Brand de zaak helemaal toe aan zijn zoon 
en wordt Remco de enige eigenaar. 

Kantoor Timmer anno 2022
Inmiddels werken er 10 personen op het kantoor. 
De meeste al vele jaren, dat zegt wat over het 
bedrijf: een mooi en fijn bedrijf om te werken. 
Elke maandagochtend komt ook Remco’s vader 
Brand  nog naar kantoor voor het werkoverleg. 
De andere deelnemers zijn Remco zelf en 
relatiebeheerder Erik Jan van Dijk die al 30 jaar 
werkzaam is in het bedrijf. Overigens blijken niet 
alleen de medewerkers tevreden, dit geldt ook 
voor het gros van de klanten. Het gebeurt maar 
heel sporadisch dat een cliënt vertrekt naar een 
ander accountantskantoor. Op de website www.
timmerbv.nl staan alle diensten vermeld die het 
kantoor verleent. Het betreft een groot scala 
aan werkzaamheden van het samenstellen van 
jaarrekeningen, fiscale dienstverlening, financiële 
administratie, salarisadministratie tot advisering en 
begeleiding van starters en zzp-ers. 

Onderscheid
Gevraagd naar waar het bedrijf zich onderscheidt 
van andere accountantskantoren noemt Remco 
twee dingen: “Allereerst het streven om ons niet 
alleen op cijfers te richten. We richten ons op 
de onderneming én op de persoon erachter, 
de ondernemer”. Verder wordt er doorlopend 

gewerkt aan een prettig werkklimaat.  Er is dus 
weinig verloop en de nodige dienstjubilea hebben 
de revue al gepasseerd. Remco gaat voor het 
zogenaamde Betekenisvol Ondernemen (BVO). 
Dit gaat in feite nog een stukje verder dan het 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo 
ondersteunt het bedrijf goede doelen. Dit gebeurt 
op bijzondere wijze, Remco: “Medewerkers krijgen 
jaarlijks een budget dat ze mogen besteden aan 
een goed doel”. De doelen die worden gekozen, 
zijn dan vaak lokaal of regionaal. Het kan gaan om 
een zangkoor of bijvoorbeeld een bijdrage aan een 
dagje uit voor een groep die het moeilijk heeft.

Klantenkring
Het bedrijf Timmer heeft veel cliënten in de ruime 
regio én ook daarbuiten. En de bouwsector is goed 
vertegenwoordigd. Nieuwe klanten zijn ook van 
harte welkom. Remco adviseert starters of mensen 
die van plan zijn om een bedrijf te starten of ZZP-
er te worden in een vroeg stadium een afspraak 
te maken voor een vrijblijvend (gratis) oriënterend 
gesprek. 

Accountantskantoor Timmer maakt al jarenlang 
deel uit van de Hoofdsponsorgroep van de 
Elburger SC. En daar is de club terecht blij mee! •
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Niet meer op de fiets naar de Prins Willem 
Alexanderschool in Elburg maar elke dag richting 
Zwolle om daar de VWO-opleiding te combineren 
met trainingen bij PEC. Een grote verandering voor 
Elin de Weerd die niet alleen bij de KNVB maar nu 
ook bij PEC in beeld is. Alle reden voor een portret 
in deze presentatiegids. 

Op de terugweg van het interview denk ik even 
na over deze eerste indruk die Elin heeft achter 
gelaten. Goede uitstraling, volwassen voor haar 
leeftijd. Overtuigd in wat ze zegt en hoe ze zich 
gedraagt. Gedreven én reëel. Op zoek naar 
uitdagingen. En zoals het hoort bij het oudste zusje, 
irriteert ze zich aan haar broertje Siem van 9 die 

100% Teamwear B.V.
Aannemersbedrijf van Gelder
Aannemersbedrijf van Wijhe
AGJ Automotive
AK Blom B.V. 
Autobedrijf A. Janse
Autobedrijf Jan Bakker
Autobedrijf vd Bunte
Autobedrijf Wijnne
Autobedrijf Wim Prins
Autoglaz De Veluwe
Autoschade Dickhof
Autoschade Smit
Autowas Elburg
Axxent Metaal
Bakker Installatietechniek
Bakkerij Grootkarzijn
Bassie’s Bier en Spijscafé
Beekhuizen-Hoekerd
Bistro Zilverzoen
Restaurant ‘t Boothuis
Marcel Bosman Sierbestrating
Boeve Woning- en Bedrijfsmakelaardij

Botenfabriek Elburg
Bouwcenter Concordia
Bouwbedrijf Achter de Molen
Bouwmarkt Buurkes
Bredewold grafisch bedrijf
Broekhuizen, Jan - Feijenoord supporters
Brood- en Banketbakkerij H. Docter
Brouwer Horecagroothandel
Bultman-Harthold assurantiën en hypotheken
Ten Cate Wonen en Slapen
City Bar Elburg
Companjen Constructies
Prohitius Bouw
Dekker Verhuur
Dickhof Rijwielen
DKW Woonvision
ERP 4U
Esso Vermeulen
Expresse Elburg Koeriers
Faber Installatietechniek
Flexible Plus
Forca Fit
Garage Henk Koornberg
Garage Willemsen
Grandcafé de Vischmarkt
Grondverzetbedrijf Van Werven
Kijk Hans
HEMA Elburg
Van ‘t Hof Grondboringen
Hofmeijer Auto’s
FD Houtbewerking
Hoveniersbedrijf Van Gelder
Inclusief Gresbo
Jacobs Groep
Jan Bakker transport
Jumbo Supermarkt Elburg
Junte Grondwerken
JPS Meubelstoffering
Kamels
Kees Verdouw Woninginrichting
Keukenspecialist Elburg
Ketelaar Hifi
Klein & Uitslag Assurantie- en Hypotheekadvies
Klompmaker Fietsen
Koelewijn’s Haringinleggerij
Kok Autoverhuur ‘t Harde
Kraan- en Bergingsbedrijf Stouwdam
KWS infra
Van der Laan Notariaat
Assurantiekantoor Lodewijk
Lunchroom Bij Ellen

Lunenberg Advocaten
Machine Verhuur Oosterwolde
Makelaarskantoor de Boer
Megadump Nunspeet
MissHizz
Molenakker infra
Oud Holland kantoor- en bedrijfsmeubelen
Pater
Pearle opticiens / Van Roembeek Optiek
Petersen Visgroothandel Elburg
Petersen, Aalt - AJAX supporter
Primera Elburg
Protect Brandbeveiliging
RAC Reclame
R. Koops Tweewielers
Reclamestudio Van Olst
Recreatieoord Veluwe Strandbad
Regiowerk Uitzendbureau
Samen Sterk in Uitzendwerk
Schootbrugge Mannenmode
Shell van der Vegte
Slagerij J. van Guilik
Slagerij van den Berg
Steen- en Houthandel H.J. Stange
Tamek Groep Hengeveld
Ten Hove Keukens Badkamers Tegels
Timbersteel Hekwerken
Topslagerij Henk van de Weg
Tuincentrum De Nieuwstad
Garage Elburg - Bandencenter
Van de Kraats Advocatuur
Van der Meer Financiële Diensten
van Deutekom BV administratie en advies
VDH Klimaat
Veldkamp Witgoedservice
Verkeersschool J. Kniest
Viswinkel ‘t Bottertje
Vosvinos Slijterij
Weber Woonwereld
Wivé Techniek
Topslagerij Henk van de Weg
Poort 5 Sport
Autobedrijf Hagens
Bakkerij van Dongen
Café de Haven
Dakdekkersbedrijf Bos
Lusin Grafisch Ontwerp
Wierda vermogensbeheer
Internetbureau beter bekend
Heineken Nederland

Tekst: Geert Dijkstra
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PORTRET

CO-SPONSOREN:
Machine fabriek Elburg
Boeve en v Dorp Administratie en Advies
HB Hekwerk
HulstFlier Installateurs
Van de Poll Vastgoed 
Aqua & Beweging Centrum ABC
GV Administraties

SPONSOR BEDANKT!
Wij bedanken u voor het sponsoren van onze vereniging. Met uw sponsoring helpt u onze vereniging enorm.

Zonder de steun van onze sponsors zouden wij de vereniging niet draaiend kunnen houden.

KLEDINGSPONSOREN
Pleiter Makelaars en Taxateurs
Makelaarskantoor de Boer
Timbersteel Hekwerken
Sketz uitzendbureau
Ten Cate Wonen en Slapen
Glassstone
Hulst FlierSUBSPONSOREN

Draaijer installatietechniek
KGS Diamond Group
Pruis Schilderwerken
Schildersbedrijf Witteveen

PLUSSPONSOREN
Allround zonwering
Bouwmarkt De Meule
De Bloemenhof
Bovendorp en Sellis Hoveniers
Gulf Elburg
H & M Kunststof Constructie
Prins Bouw
Rijschool Hendriks
VDH Civiel Projectmanagement
Twin Shop Support

HOOFDSPONSOR
VOETBALSCHOOL ESC

BORDSPONSOREN

HOOFDSPONSORGROEP

24
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Ook voetballen bij ESC?
Meld je aan bij Wilfred Westerhuis!

w.westerhuis@elburgersc.nl

zich met rare smoesjes in het interview probeert 
te wurmen. Zusje Fenne van 7 kijkt rustig op een 
afstandje toe met moeder Hanna. Terwijl vader 
Coen Elin aanvult waar nodig.

Hoe het begon?
Nou, eigenlijk met een teleurstelling voor papa. Maar 
wat wil je als je bij de 20-weken echo roept ‘gelukkig 
het wordt een meisje, dan hoef ik in ieder geval niet 
elke zaterdag mee naar het voetbalveld’. Karma heet 
dat tegenwoordig. Het talent komt, dat mag duidelijk 
zijn, dus niet van de ouders. Maar echt vanuit Elin zelf. 
Vanaf het moment dat ze kon lopen, had ze al een 
bal aan haar voet(jes). Het talent werd aangewakkerd 
op de voetbalschool van ESC onder leiding van Gert 
Deelen (inmiddels helaas overleden). En vervolgens 
bracht haar talent haar in de hoogste jeugdteams van 
ESC. In het seizoen 2022/2023 speelt ze hoofdklasse 
in de <13 samen met 10 jongens.

In beeld bij de KNVB
Haar talent viel ook op bij de KNVB. Want 
plotseling viel er een brief op de mat met een 
uitnodiging om mee te gaan trainen met de 
regionale KNVB-selectie. Ze vocht zich door 
maar liefst 8 selectierondes en behoort nu tot de 
beste 20 speelsters van haar leeftijd in de regio 
Noord-Oost. Elke maandagavond gaat ze met 
papa of mama, die het keurig afwisselen, op pad 
voor trainingen in Apeldoorn, Hollandscheveld of 
waar dan ook in de regio. En ze heeft haar eerste 
‘interland’ er al opzitten tegen een Duits regioteam. 

Wat gaat er goed en wat …
Nou, dan moeten we het er toch maar even over 
hebben: wat maakt Elin zo goed? Techniek, dat 
is haar kracht. Balcontrole, overzicht, snel kappen 
en draaien, fijne steekpassjes op de spitsen. En 
dan helpt het als je echt tweebenig bent. Ook 
qua conditie kan ze prima mee, al is ze aan de 
kleine kant. Maar ze weet zich meestal handig uit 
de duels te houden. Dus lekker acties maken en 

(mensen laten) scoren! En daar ligt ook meteen 
haar belangrijkste verbeterpunt. Want Elin is een 
perfectionist en daarom durft ze nog niet vaak 
genoeg gewoon haar acties te maken. Dat leren ze 
haar bij PEC wel!

Andere wereld dan bij de boys
Al met al een druk schema voor een meisje van 11 
die ook nog zoveel andere dingen van het leven 
zou willen ontdekken. Maar nog niks vergeleken 
met de gekte waar talentvolle jongens van 
dezelfde leeftijd mee te maken krijgen. Het grote 
geld heeft inmiddels ook consequenties voor de 
jonge talentvolle tienerjongens. Zo veel mogelijk 
talent uit ‘de markt’ halen in de hoop dat er eentje 
doorbreekt waarmee je het hele opleidingsplan in 
één klap terugverdient. In deze wereld is er geen 
ruimte voor teleurstelling van jongens die het net 
niet halen, voor waardering voor duizenden ouders 
die er bijna een baan bij hebben om hun zoon 
talloze malen naar de voetbal te brengen of voor 
geknakte maatschappelijke carrières omdat door 
de ambitie het voetbal jarenlang voor school ging. 
Dus al voelt het verschil tussen jongens en meisjes 
af en toe onrechtvaardig groot, toch is vader 
Coen blij met de relatief rustige wereld waarin zijn 
dochter de voetbaltop bij de dames probeert te 
halen. En met het ontbreken van de druk die het 
geld, al is het maar een klein contractje, met zich 
mee brengt.

Spannend
Een grote stap dus dit jaar. Maar ze staat er niet 
alleen voor. Op Centre voor Sport & Education 
ontmoet ze flink wat meiden die ze al kent van 
de KNVB trainingen. En ze gaat samen met Emmi 
Klomp, die in Elburg woont, voetbalt voor VSCO 
maar ook bij de PEC meiden gaat meetrainen. 
Samen met de bus en samen het avontuur aan van 
de basisschool naar de ‘middelbare’. Dat scheelt! 
Wat ook scheelt, is dat de trainingen allemaal onder 
schooltijd worden verzorgd. Dan is de week nog 

een beetje te doen met drie trainingen bij PEC, de 
KNVB-training op maandagavond, eventueel nog 
een training bij ESC én de wedstrijd op zaterdag.

Plan A: prof!
Met een VWO-advies kun je ook een leuke studie 
doen en zo een leuke baan vinden. Maar dat is voor 
Elin absoluut plan B. Haar Plan A is profvoetbalster 
worden. De nieuwe Lieke Martens, daar droomt ze 
van. Tegelijkertijd zijn ouders en kind zich ervan 
bewust dat talentvol zijn op je 11e jaar geen 
garantie is voor een gouden toekomst. Zeker (nog) 
niet in het damesvoetbal. Dus staat genieten en 
levenslessen opdoen centraal. Het is een mooie 
kans, pak die en geniet ervan.
Nou, dat was haar eerste interview ooit. Wie weet 
komen er meer. Elin is er klaar voor. •
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ADVERTENTIE
BLAUWVERF

- Spuiten
- Stralen
- Poedercoaten

- Schilderwerk
- Onderhoud
- Glasservice

www.spuiterij-elburg.nl
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HOE IS HET TOCH MET...

In deze rubriek pakken we twee onderwerpen bij de kop waarvan veel van de lezers 
denken: hoe is het eigenlijk met …? We zoomen in op de duurzaamheidsplannen van de 
vereniging én gaan in gesprek met oudgediende Jan Boessenkool voor wie zijn jaren bij 

de Elburger SC de voedingsbodem waren voor een leven vol sport. 
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zijn nieuwe vrienden Henk Koops, Wim van de 
Wetering en mister ESC Leo Ruyter ging hij op 
zaterdagavond stappen in de Stronkenbar en tegen 
twaalven door naar Zwolle met alcoholvrije Wim als 
chauffeur.

Jan ontwikkelde zich al snel tot één van de 
steunpilaren van het elftal. ‘Een complete 
voetballer, sterk aan de bal, handig in het passeren, 
onvermoeibaar, een hard en zuiver schot in beide 
benen en een penaltyspecialist’, aldus de Elburger 
Courant bij zijn afscheid. Een onverwacht afscheid 
dat helaas voor de club al na vier jaar kwam.

Op reis
In 1972 werd hij  opgeroepen voor militaire 
dienst. Hij koos voor alternatieve dienstplicht 
en vertrok zodoende in dat najaar voor twee 
jaar vrijwilligerswerk naar Kenia. Hij omschrijft 
zichzelf als een voetbaldier en dus ging hij ook 
daar voetballen. Hij meldde zich aan bij de 
Kisumu Hot Stars en maakte anderhalf seizoen 
onvergetelijke avonturen mee in de hoogste divisie 
van het Keniaanse voetbal. Meestal was hij de 
enige witte op het veld (mzungu, mzungu!). De 
mooiste herinnering uit die tijd: het bezoek van de 
gebroeders Koops en Leo Ruyter.
Na terugkeer in 1975 ging Jan de studie Culturele 
Antropologie in Utrecht doen. Voetballen ging hij  
bij SVVU (Spoorweg Voetbalvereniging Utrecht), 
waar hij bijna 8 jaar in het 1e elftal speelde. Na 
de studie in 1983 is hij wederom naar Afrika 
vertrokken, inmiddels met vrouw en kinderen. 
Uiteindelijk verbleef hij 10 jaar in diverse landen op 
het Afrikaanse continent.

Lust en leven
Vanaf 1990 is hij terug in Nederland, met 
opgroeiende kinderen, werkzaam als docent/
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. In 1998 
promoveerde hij met als afstudeeronderwerp: 

Het besturen en organiseren van 
amateursportverenigingen. Hij vervulde meerdere, 
bestuurlijke taken in de Utrechtse sport, waaronder 
voorzitter van de Vereniging Sport Utrecht (VSU), 
de overkoepelende belangenbehartiger van alle 
sportverenigingen in de stad Utrecht. Daarnaast 
ging hij uiteraard zelf weer de wei in. Ditmaal 
bij DESTO (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling). 
Nog steeds trapt hij tegen een bal, maar nu op  
vrijdagmiddag met de ouwe mannen, walking 
football. Het spelletje blijft trekken! En de derde 
helft ook…
Sport, en voetbal in het bijzonder, is nog steeds zijn 
lust en zijn leven, inclusief divers vrijwilligerswerk. 

Het is zeer bepalend (geweest) voor bijna alles wat 
hem is overkomen. De jaren in Elburg zijn daar een 
belangrijke voedingsbodem voor geweest, waar hij 
nog steeds met heel veel plezier en voldoening op 
terugkijkt.

Sinds 1996 woont Jan in De Bilt, is getrouwd en 
heeft vier kinderen en zeven kleinkinderen. •

BIJ ELBURGER SC
AL JAREN PRIORITEIT

In de visie van ESC is duurzaamheid heel belangrijk. 
De verduurzaming van het sportpark is daarbij 
één van de speerpunten. Bij vervangende 
investeringen wordt telkens een duurzame 
oplossing overwogen. Uitgangspunt voor het 
bestuur is wel dat de investeringen die gedaan 
worden rendabel zijn en een relatief korte 
terugverdientijd hebben. ESC kent al enkele jaren 
een Commissie Duurzaamheid. De Commissie heeft 
zich in de eerste jaren met name beziggehouden 
met het inventariseren van de mogelijkheden om 
het sportpark te verduurzamen. Met hulp van De 
Groene Vereniging, een initiatief van de KNVB, 
is een quickscan uitgevoerd om het sportpark 
door te lichten. Hierbij zijn kleine verbeteringen 
voorgesteld, zoals het vervangen van oude 
verlichting in de gebouwen door led verlichting. 
Ook zijn voorstellen gedaan voor meer ingrijpende 
veranderingen, zoals het vervangen van de 
verlichtingsinstallatie bij de velden 3 en 4. 

Zonnepanelen
Uit de quickscan kwam verder naar voren 
dat de aanleg van zonnepanelen een korte 
terugverdientijd zouden hebben en daarmee een 
rendabele investering zou betekenen. En nadat de 
quickscan was uitgevoerd, zijn de energieprijzen 
alleen maar verder gestegen. De wens van de 
Elburger SC om de uitgaven aan energie te 
beheersen, viel samen met de actie “Verduurzamen 
maatschappelijke gebouwen” van de Rabobank. 
De Commissie Duurzaamheid heeft zich dus flink 
ingespannen om een goed plan te presenteren aan 
de Rabobank. Vervolgens mochten de leden van 
de Rabobank stemmen op hun favoriete initiatief 

en hierbij heeft de Elburger SC een groot aantal 
stemmen gekregen. Dit heeft geresulteerd in een 
maximale bijdrage van € 17.500,- van de Rabobank 
ter ondersteuning van de aanleg van een fors 
aantal zonnepanelen. Deze mooie bijdrage kan nog 
worden aangevuld met enkele andere subsidies 
waardoor onze eigen investering beperkt is, zeker 
als we kijken naar de opbrengsten. 

Ook de komende jaren blijft de Commissie 
Duurzaamheid zoeken naar mogelijkheden om 
verdere verduurzaming van het sportpark te 
realiseren. Mocht je interesse hebben om hierbij te 
ondersteunen dan nodigen we jou van harte uit om 
je aan te sluiten bij deze commissie. 

Vanuit het Twentse Wierden kwam Jan in 1968 
op 18-jarige leeftijd te wonen in Elburg vanwege 
het werk van zijn vader bij de Flevohof. Als 
voetballiefhebber bij uitstek meldde hij zich al 
snel aan bij de Elburger SC en werd in het 3e elftal 
opgenomen. Overbuurman Jan Koops zag wel 
wat in hem en haalde hem dat eerste seizoen bij 
de eerste selectie. Linkshalf werd zijn vaste plaats 
in het elftal met verder onder meer Dick Plakke, 
Henk Bulten, Heimen Witter, Wim van de Wetering, 
Jan Bruinsma, Wim Hollander en uiteraard de 
gebroeders Jan en Henk Koops.

Het inburgeren in Elburg ging door het 
lidmaatschap van de Elburger SC als vanzelf. Met 
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SIEMEN LINDEBOOM
HOOFDTRAINER
ELBURGER SC 1
Siemen Lindeboom begint aan zijn vierde seizoen bij de Elburger SC. Afgelopen seizoen was het de eerste keer voor de Urker hoofdtrainer, dat de competitie in zijn geheel kon worden uitgespeeld. De eerste selectie eindigde op een 7e plaats in de 3e klasse C. 

ROBERT RADSTAAK,AANVOERDERELBURGER SC 1

3332
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Finn van der Heide

Merijn Boonen

Rijk Jansen

Jaap Palaskonis Lars Lamberink

Emre Sahan

Thomas den Besten

Max Lamberink

Sven Wastenecker

Donny Mulder Thom Ruitenberg

Bas Flier Rico Rianto

Jens Jansen

Thomas Hoogers Yanick Verweij

Daan Wolf

Bjarn Onderstal
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Cees van Loo
assistent-trainer

Henk Boonen
leider

Joël Schenk

Gerrit Bos
manager

Simo Palaskonis
leider

Robert Radstaak

Aart Veldhuizen
assistent-scheidsrechter

Gerjan Deetman
keeperstrainer

24-09-2022 vv Elspeet Elburger SC 14.30 uur

01-10-2022 Elburger SC VVOP 14.45 uur

08-10-2022 Elburger SC sc Hoevelaken 14.45 uur

15-10-2022 DSV ’61 Elburger SC 14.30 uur

29-10-2022 Elburger SC Zwart Wit ’63 14.45 uur

05-11-2022 KVVA Elburger SC 14.45 uur

12-11-2022 Elburger SC Swift ’64 14.45 uur

19-11-2022 vv Terschuurse Boys Elburger SC 14.30 uur

26-11-2022 Elburger SC sv Lelystad ‘67 14.45 uur

03-12-2022 EFC ’58 Elburger SC 14.30 uur

10-12-2022 Elburger SC vv Zeewolde 14.45 uur

04-02-2023 Elburger SC vv Elspeet 14.45 uur

11-02-2023 VVOP Elburger SC 14.30 uur

04-03-2023 sc Hoevelaken Elburger SC 14.30 uur 

11-03-2023 Elburger SC DSV ‘61 14.45 uur

18-03-2023 Zwart Wit ‘63 Elburger SC 14.30 uur

25-03-2023 Elburger SC KVVA 14.45 uur

01-04-2023 Swift ‘64 Elburger SC 15.00 uur

15-04-2023 Elburger SC vv Terschuurse Boys 14.45 uur

22-04-2023 sv Lelystad ’67 Elburger SC 14.30 uur

13-05-2023 vv Zeewolde  Elburger SC 15.00 uur

20-05-2023 Elburger SC EFC ’58 14.45 uur

PROGRAMMA 2022-2023
3e klasse B

37

Siemen Lindeboom
hoofdtrainer

FM 105.5 Kabel, Glasvezel, DAB+, Online   www.loemedia.nl
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BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: Bas Flier, Daan Wolf, Lars Lamberink, Jens Jansen, Thom Ruitenberg, Emre Sahan, Thomas Hoogers

MIDDELSTE RIJ V.L.N.R.: Yanick Verweij, Gerrit Bos (manager), Aart Veldhuizen (assitstent-scheidsrechter), Gerjan Deetman (keeperstrainer), Siemen Lindeboom (hoofdtrainer), Cees van Loo (assistent-trainer), Henk Boonen (leider), Simo Palaskonis (leider), Merijn Boonen

ONDERSTE RIJ V.L.N.R.: Max Lamberink, Joël Schenk, Robert Radstaak, Thomas den Besten, Bjarn Onderstal, Finn van der Heide, Donny Mulder, Sven Wastenecker, Jaap Palaskonis

OP DE FOTO ONTBREKEN: Rijk Jansen en Rico Rianto

ESC 1 SELECTIE
SEIZOEN 2022-2023



4140

B
O

V
E

N
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.:
 B

a
s 

F
li
e

r,
 D

a
a
n

 W
o

lf
, 
L

a
rs

 L
a
m

b
e

ri
n

k
, 
J
e

n
s 

J
a
n

se
n

, 
T

h
o

m
 R

u
it

e
n

b
e

rg
, 
E

m
re

 S
a
h

a
n

, 
T

h
o

m
a
s 

H
o

o
g

e
rs

M
ID

D
E

L
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.:
 Y

a
n

ic
k
 V

e
rw

e
ij
, 
G

e
rr

it
 B

o
s 

(m
a
n

a
g

e
r)

, 
A

a
rt

 V
e

ld
h

u
iz

e
n

 (
a
ss

it
st

e
n

t-
sc

h
e

id
sr

e
c
h

te
r)

, 
G

e
rj

a
n

 D
e

e
tm

a
n

 (
k
e

e
p

e
rs

tr
a
in

e
r)

, 
S

ie
m

e
n

 L
in

d
e

b
o

o
m

 (
h

o
o

fd
tr

a
in

e
r)

, 
C

e
e

s 
v
a
n

 L
o

o
 (

a
ss

is
te

n
t-

tr
a
in

e
r)

, 
H

e
n

k
 B

o
o

n
e

n
 (

le
id

e
r)

, 
S

im
o

 P
a
la

sk
o

n
is

 (
le

id
e

r)
, 
M

e
ri

jn
 B

o
o

n
e

n

O
N

D
E

R
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.:
 M

a
x
 L

a
m

b
e

ri
n

k
, 
J
o

ë
l 
S

c
h

e
n

k
, 
R

o
b

e
rt

 R
a
d

st
a
a
k
, 
T

h
o

m
a
s 

d
e

n
 B

e
st

e
n

, 
B

ja
rn

 O
n

d
e

rs
ta

l,
 F

in
n

 v
a
n

 d
e

r 
H

e
id

e
, 
D

o
n

n
y
 M

u
ld

e
r,
 S

v
e

n
 W

a
st

e
n

e
c
k
e

r,
 J

a
a
p

 P
a
la

sk
o

n
is

O
P

 D
E

 F
O

T
O

 O
N

T
B

R
E

K
E

N
: 

R
ij
k
 J

a
n

se
n

 e
n

 R
ic

o
 R

ia
n

to

B
O

V
E

N
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.: B
a
s F

lie
r, D

a
a
n

 W
o

lf, L
a
rs L

a
m

b
e

rin
k
, J

e
n

s J
a
n

se
n

, T
h

o
m

 R
u

ite
n

b
e

rg
, E

m
re

 S
a
h

a
n

, T
h

o
m

a
s H

o
o

g
e

rs

M
ID

D
E

L
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.: Y
a
n

ic
k
 V

e
rw

e
ij, G

e
rrit B

o
s (m

a
n

a
g

e
r), A

a
rt V

e
ld

h
u

ize
n

 (a
ssitste

n
t-sc

h
e

id
sre

c
h

te
r), G

e
rja

n
 D

e
e

tm
a
n

 (k
e

e
p

e
rstra

in
e

r), S
ie

m
e

n
 L

in
d

e
b

o
o

m
 (h

o
o

fd
tra

in
e

r), C
e

e
s v

a
n

 L
o

o
 (a

ssiste
n

t-tra
in

e
r), H

e
n

k
 B

o
o

n
e

n
 (le

id
e

r), S
im

o
 P

a
la

sk
o

n
is (le

id
e

r), M
e

rijn
 B

o
o

n
e

n

O
N

D
E

R
S

T
E

 R
IJ

 V
.L

.N
.R

.: M
a
x
 L

a
m

b
e

rin
k
, J

o
ë

l S
c
h

e
n

k
, R

o
b

e
rt R

a
d

sta
a
k
, T

h
o

m
a
s d

e
n

 B
e

ste
n

, B
ja

rn
 O

n
d

e
rsta

l, F
in

n
 v

a
n

 d
e

r H
e

id
e
, D

o
n

n
y
 M

u
ld

e
r, S

v
e

n
 W

a
ste

n
e

c
k
e

r, J
a
a
p

 P
a
la

sk
o

n
is

O
P

 D
E

 F
O

T
O

 O
N

T
B

R
E

K
E

N
: R

ijk
 J

a
n

se
n

 e
n

 R
ic

o
 R

ia
n

to

E
S

C
 1 S

E
L

E
C

T
IE

S
E

IZ
O

E
N

 2
0

2
2

-2
0

2
3

E
S

C
 1

 S
E

L
E

C
T

IE
S

E
IZ

O
E

N
 2

0
2

2
-2

0
2

3



4342

PLATTEGROND COMPETITIE
2022-2023 - 3e Klasse B

ZWART-WIT ‘63 HARDERWIJK

VV ELSPEETEFC ERMELO

VVOP VOORTHUIZEN

TERSCHUURSE BOYS
KVVA AMERSFOORT

SC HOEVELAKEN

VV ZWEEWOLDE

DSV ‘61 DOORNSPIJK

ESC ELBURG

SWIFT ‘64 SWIFTERBANT

LELYSTAD ‘67

43

KVVA AMERSFOORT

Dollardstraat 115, 3812 EV Amersfoort
033 202 4929 • www.kvva.nl

SC HOEVELAKEN

Kerkepad 3, 3871 KJ Hoevelaken
033 253 5400 • www.schoevelaken.nl

TERSCHUURSE BOYS

Overbeek, van de Bleekstraat 24, 3784 WZ Terschuur
0342 461 723 • www.terschuurseboys.nl

VVOP VOORTHUIZEN

Roelenengweg 37, 3781 BA Voorthuizen
0342 472 380 • www.vvop.nl

VV ELSPEET

Uddelerweg 100, 8075 CJ Elspeet
0577 491 588 • www.vv-elspeet.nl

EFC ERMELO

Oude Telgterweg 205, 3853 PG Ermelo
0341 551 436 • www.efc58.nl

VV ZEEWOLDE

Horsterweg 202, 3893 AA Zeewolde
036 522 1457 • www.vvzeewolde.nl

ZWART-WIT ‘63 HARDERWIJK

Parkweg 6, 3842 AD Harderwijk
0341 412 659 • www.zwartwit63.nl

DSV ‘61 DOORNSPIJK

Haerderweg 19, 8085 RG Doornspijk
0525 661 506 • www.dsv61.nl

SWIFT ‘64 SWIFTERBANT

Sportweg 6, 8255 PX Swifterbant
0321 323 186 • www.swift64.nl

LELYSTAD ‘67

Sportparkweg 5, 8223 PB Lelystad
0320 222 047 • www.svlelystad.nl

ESC ELBURG

Zwolscheweg 6, 8081 CG Elburg
0525 681 066 • www.elburgersc.nl
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een ESC-er met 
nog een hobby

BIJZONDERE LEDEN 

Tekst: Roel Hooghordel

Klaverplein 10, Elburg   |   0525 - 680 680   |   elburg@veldsink.nl   |   veldsink.nl   |   veldsink.nl

vertrouwd, verzekerd, Veldsink.

Al je financiële zaken  
op orde? 
Ook dan zijn we er voor jou.

Hypotheken  |  V
erzekeringen  |  P

ensioenen  |  B
etalen  |  S

paren

Loop snel even
bij ons binnen.
Het kan ook 
zonder afspraak!

Bijzondere leden 
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Dit voorjaar werd een enquête gehouden om in 
contact te komen met ESC-ers die naast voetbal een 
andere, bijzondere hobby of tijdsbesteding hebben. 
Rick, speler van het tweede herenteam, reageerde. 
En dus maakt u nu kennis met deze telg uit een echte 
voetbalfamilie met een bijzondere talent,

Vader Martin zat in de standaard jeugdteams, 
heeft nog even in de selectie gekeept en daarna 
vele jaren bij de overige senioren. Oudere broer 
Mark was jarenlang een vaste waarde in ons eerste 
elftal. Ook jongere broer Ferry heeft enige tijd deel 
uitgemaakt van de eerste selectie. Rick zelf had een 
nogal bijzondere voetballoopbaan bij de Elburger 
SC: via F2 naar F1, E4, E3-E2, D3, D3, C3-C2, C2. 
Vervolgens naar B3 en op dat moment dacht hij er 
over om te stoppen met voetballen. Maar hij werd 
overgehaald om naar A2 te gaan, waarna hij binnen 
twee maanden naar A1 ging. Hierna kwam hij terecht 
in het 2e elftal. 

Ik vraag hem naar wat speciale herinneringen. Het 
was leuk samen met zijn broers in de eerste selectie 
te zitten, vertelt hij. Alle drie in de basis starten, dat 
zat er niet in. Maar hij herinnert zich een wedstrijd 
tegen Elspeet: Mark en Ferry stonden in de basis, 
Rick kwam er in voor Mark, die daar vast niet zo blij 
mee was.

En dan was er het seizoen dat Rick topscorer werd 
bij het 2e Elftal in 2009 met 25 doelpunten in 17 
wedstrijden! Hij speelde in dat seizoen ook af en toe 
bij het eerste. Het grote gevaar voor de tegenstander 
zat hem in de snelheid van Rick en z’n trefzekerheid.

Naast voetbal houdt Rick van het tekenen van 
cartoons en stripfiguren. Hij begon hier al mee op 
de basisschool. Tijdens de jaren hierna ontwikkelde 
hij zijn talent hiervoor verder. Het tekenen gebeurde 
in eerste instantie op papier en later koos hij voor 
canvas.  Het werd een echte hobby. Naast het 
tekenen van de bekende stripfiguren creëert hij 
tegenwoordig ook zelf figuren. •

Het werk dat Rick doet, is van een hele andere orde. 
Hoewel hij is opgeleid als retailmanager, werkt 
hij als ICT-er bij Uwoon. Het huis in Zwolle waar 
hij woont samen met vriendin Eline en hun twee 
zoontjes Ryan en James wordt opgefleurd door 
diverse eigen tekeningen van Rick.
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Bestel uw
boodschappen
makkelijk en
snel op plus.nl
en haal ze in
Elburg op.

OOK BEZORGEN WIJ UW
BOODSCHAPPEN THUIS
OF OP HET WERK

Goed eten. Daar houden we van.

PLUS De Vrijheid
Klokbekerweg 164

8081 JJ Elburg
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Binnen de Elburger SC zijn veel leden familie van 
elkaar. Leuk om eens te praten met twee generaties 
over hun liefde voor voetbal en de club. Dus gingen 
we om tafel met grootvader en voormalig eerste 
elftal keeper Gerrit Zoet met zijn drie (binnen de 
club actieve)  kleinkinderen.

Laten we de familie eerst even voorstellen. Om te 
beginnen met Pim van de Brink. Hij is 10 jaar en 
speelt als linksback/linkshalf. Keeper worden, net 
als neef Joost en opa Gerrit, dat lijkt hem niets. 
Want keepen is meer iets voor luie voetballers  
vindt hij. Dan door naar Joost van de Rozenberg. 
Hij is 17 jaar en dus wel keeper. Na vorig seizoen 
afgesloten te hebben onder de lat bij JO17-1 is 
zijn plek voor dit seizoen op het moment van het 

gesprek nog een vraagteken. Dit is ook afhankelijk 
van welke elftallen er namens ESC  uiteindelijk 
mee gaan doen met de competitie. Joost heeft 
al  wel enkele malen als reservekeeper op de 
bank gezeten bij het 1e elftal. Als laatste van de 
kleinkinderen dan Femke van de Rozenberg. Zij is 
20 jaar en als rechtsback actief in het vrouwen-1 
team. Femke speelt voetbal vanaf de C- jeugd 
in een meisjesteam en beleeft er nog altijd 
veel plezier aan. Soms is het wel wat lastig te 
combineren met de wisselende diensten in haar 
werk. Ze hoopt dat dit ook in de nabije toekomst 
blijft lukken. En tot slot opa Gerrit Zoet. Hij is 67 jaar 
en vanaf begin jaren ‘70, met een onderbreking 
van een zware blessure, 13 jaar keeper in het eerste 
elftal. Hij  begon al op jonge leeftijd als voetballer. 

In de tijd dat het voetbalveld van ESC nog bij de 
haven lag.

Andere tijden
Gerrit vertelt wat over zijn voetbalcarrière. Deze 
begon dus zo’n zestig jaar geleden. Er waren 
destijds  20 á 25 jongens (geen meisjes dus, dat 
was volstrekt niet aan de orde) onder de 13 jaar. Af 
en toe werd er een wedstrijd gespeeld, vaak tegen 
VSCO. Al snel werd er verhuisd naar de huidige 
locatie op het Burgemeester Bode Sportpark.. De 
eerste trainer die Gerrit had was Bertus Poppen. 
Deze vroeg wie er keeper wilde worden. En Gerrit 
stak zijn hand op. Later is hij als B-junior ook nog 
twee jaar voetballer geweest, en was hij zelfs 

topscorer. Pim ziet het ondertussen al voor zich, 
van luie keeper naar een luie spits. In de A-junioren 
werd Gerrit tweemaal kampioen en zodoende kon 
de generatie eronder (met o.a. Gerrit Visscher) in 
de Hoofdklasse spelen. Toen Gerrit 16 was viel de 
toenmalige keeper van het 1e, Bertus Klein, uit en 
werd Gerrit gevraagd om in het 1e elftal te keepen. 
Dat was het begin van al die jaren en maar liefst 
200 officiële wedstrijden onder de lat.

We komen te spreken  over de verschillen tussen 
het voetbal van nu en toen. Pim, Joost en Femke 
kennen natuurlijk het voetbal van vroeger en de 
Elburger SC alleen uit verhalen. Vroeger waren 
sommige dingen beter en eenvoudiger, andere 
dingen juist niet. Het toenmalig trainingsveld was 

ESC IN DE GENEN

Tekst: Ans Hooghordel

opa Gerrit Zoet

Joost

Pim

Femke
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dikwijls meer een knollenveld. Je moest zelf maar 
zorgen voor al je voetbalkleding. En het voetbal zelf 
was minder tactisch. Gewoon ervoor zorgen dat je 
een keer meer scoorde dan de tegenstander, dat 
was altijd de tactiek. Wanneer je een fout maakte, 
dan werd je hier op gewezen door de medespelers, 
op directe, maar toch positieve wijze, “ jochie, pak 
ie ook nog eens een balle”. Joost vertelt dat dit nu 
wel eens anders is. De communicatie in en rond het 
veld is wat rauwer, positiviteit is hierin soms ver te 
zoeken. Het is niet voor niks dat het ouders langs de 
lijn bij jeugdwedstrijden  verboden is om luidkeels 
commentaar te geven. Voor opa Gerrit lukt dit niet 
altijd, aldus Pim. We concluderen nog dat het ook 
wel de algehele tijdsgeest is die hier een rol speelt. 
Vroeger was ook altijd iedereen er, op de trainingen 
en tijdens de wedstrijden. Maar nu is het anders, 
naast voetbal zijn er zoveel andere hobby’s en 
mensen gaan ook vaker op vakantie. Gerrit herinnert 
zich ook nog dat zijn vader hem na de wedstrijd 
altijd een gerold shaggie aanreikte, die hij dan in de 
kleedkamer oprookte. Ondenkbaar tegenwoordig 
en dat is maar goed ook.       

De meningen over meisjes-/ en vrouwenvoetbal zijn 
wel wat bijgesteld in de loop van de tijd. Waar in het 
begin er nogal denigrerend over gesproken werd, 
is er nu meer waardering voor. Ook bij Gerrit. Joost 
benadrukt nog wel het niveauverschil tussen de 
beide geslachten, de anderen zijn het daarmee eens. 
Maar desalniettemin is het een serieuze sport en de 
spanning is ook niet minder, zo weet Femke ook.               

Wedstrijddag
De wedstrijddag van de kleinkinderen ziet er ook 
anders uit dan destijds die van hun grootvader. 
Pim moet meestal al vroeg spelen, soms is hij wat 
zenuwachtig voor de wedstrijd. ’s Middags gaat hij 
vaak weer naar het sportpark om voetbal te kijken. 
Joost vertelt dat hij  “meestal wel rekening houdt 
met de te spelen wedstrijd vanaf de vrijdagavond”. 
Last van zenuwen voor de wedstrijd heeft hij 

vrijwel niet, ook niet tijdens de wedstrijd. Wel 
is iedereen het erover eens dat de rol van een 
keeper automatisch wat extra wedstrijdspanning 
oplevert. Een keepersfout is immers vaak fataal. 
Je bent ook meer een eenling in het veld. Gerrit 
vindt dat de rol van de doelman in de loop van 
de jaren heel erg veranderd is. Waar een keeper 
vroeger ballen moest tegenhouden moet er 
tegenwoordig ook meegevoetbald worden en 
gecoacht. Joost beaamt dat. Overigens had zijn 
opa in het doel zijn mond ook zelden dicht, zo 
wordt duidelijk. Keeperstraining was in Gerrits 
tijd ook veel beperkter dan nu. Wat hem en Joost 
opvalt, is dat tegenwoordig veel vaker geleerd 
wordt de bal weg te stompen dan deze te vangen. 
Dat zien ze ook terug in het profvoetbal. En 
keepershandschoenen gebruikte Gerrit pas in 
de laatste jaren van zijn keeperstijd. En dan nog 
alleen bij regen. Tegenwoordig is het ondenkbaar 
te keepen zonder handschoenen, die er zijn 
in allerlei soorten en maten, vertelt Joost, die 
overigens pas vier seizoenen onder de lat staat; 
hiervoor was hij spits. 

Femke heeft haar wedstrijden meestal in de 
middag en dan hebben ze vooraf nog een 
gezamenlijke lunch met het team, een ideale 
voorbereiding lijkt dat. Dat was bij Gerrit wel 
anders. Hij was toentertijd bakker en werkte in de 
nacht voor de wedstrijd. Half 8 was hij thuis en dan 
kon hij nog een paar uurtjes slapen. Dan werd de 
tas ingepakt en op naar het veld. De “derde helft” 
is, behalve voor Pim die er nog wat te jong voor is, 
allen bekend. De gezelligheid van na de wedstrijd 
met het team in de kantine een drankje doen, dat 
is goud waard. Pim en Femke hebben beide ook 
wel eens gekeept maar hebben geen plannen om 
dat weer op te pakken. Wanneer ze als familie bij 
elkaar zijn wordt er altijd wel even over voetbal 
gesproken, maar gelukkig zijn er ook andere 
gespreksonderwerpen. 

Band met de club
Allen zijn blij en tevreden met de vereniging. Het is 
een mooie, gezellige club met een “ons kent ons” 
uitstraling. Gerrit komt er al zoveel jaar met veel 
plezier. Wel speelt hij momenteel walking voetbal, 
een voetbalvariant voor 60-plussers zes tegen zes, 
bij ’t Harde. Helaas is het tot nu toe niet gelukt dit 
in Elburg van de grond te krijgen. Op mijn vraag 
of ze over een jaar of tien nog bij de Elburger 
SC rondlopen, dan hoopt Gerrit nog steeds als 
supporter langs de lijn te staan en wil Pim gewoon 
bij ESC blijven (en zeker niet bij VSCO), nog heel 
lang doorgaan met voetballen. Zelfs zijn moeder 
Jacolien is sinds kort lid en speelt bij de dames 35+. 

Volgens Pim kan ze er nog niet al te veel van. Ook de 
vader van Femke en Joost, Wilfred, is ESC-er in hart 
en nieren. Vroeger als voetballer en nu al vele jaren 
gewaardeerd vrijwilliger in de kantine. Joost kan zich 
ook niet voorstellen dat hij over 10 jaar geen ESC-er 
meer is. En Femke belooft al dat als ze een kleintje 
krijgt deze ook ESC-er wordt. De genen van Gerrit 
zullen dus mogelijk weer een generatie voortbestaan 
bij de Elburger SC en dat zou mooi zijn! •
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WILFRED WESTERHUIS,
MANAGER JEUGDVOETBAL 
Vorige seizoen werd er een nieuwe functie in het leven geroepen bij de Elburger SC, namelijk die van Hoofd Jeugdopleiding. Wilfred Westerhuis begon vol goede moed aan deze voor hem ook nieuwe functie en begint komend seizoen aan zijn tweede jaar bij de Elburger SC.
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De voetbalschool in Elburg is niet meer weg te 
denken uit onze vereniging. Hier worden de eerste 
stappen op het voetbalveld gezet en worden 
de nieuwe Messi’s en Ronaldo’s van de Veluwe 
opgeleid. Met Harry Binnekamp en Peter Vierhuis als 
enthousiaste trainers.

Jaren werd de voetbalschool geleid door Gert 
Deelen. Hij is de grondlegger van het succes van 
de voetbalschool. Helaas is hij in 2021 overleden 
en viel er een groot gat binnen onze vereniging. De 
voetbalschool moest een doorstart maken en wat 
Gert had opgebouwd moest worden voortgezet.  

Gelukkig waren Harry Binnekamp en Peter Vierhuis 
al in 2019 bereid om samen met Gert de trainingen 
op de zaterdagmorgen te verzorgen. Harry: ‘Op 
mijn werk werd ik benaderd door Andries van 
de Beek of ik het niet leuk zou vinden om de 
voetbalschool te doen. Zo ging het balletje rollen 
en heb ik mijn zwager Peter Vierhuis gevraagd om 
ook te helpen’.  Inmiddels zijn ze samen al een paar 
jaar verantwoordelijk voor de voetbalschool. Peter:’ 
Wij zijn uiteindelijk wel verantwoordelijk voor de 

voetbalschool, maar kunnen dit niet alleen. Gelukkig 
staan er elke zaterdagmorgen weer meerdere 
ouders op het veld om ons te ondersteunen. Dat is 
grote klasse!’. 

Tien zaterdagen in het voorjaar en tien zaterdagen 
in najaar worden er ruim 50 jongens en meisjes 
in de leeftijd van 4 tot 6 jaar de eerste beginselen 
van het voetbal geleerd. Er worden wedstrijdjes 
gespeeld, bal oefeningen gedaan en allerlei andere 
oefeningen om vooral de eerste basistechniek onder 
controle te krijgen. ‘Je ziet bij de meeste kinderen 
na 10 zaterdagen behoorlijke ontwikkeling in de 
basistechniek’, aldus Harry. ‘Het is mooi om te zien 
hoe snel de jeugd het oppakt en plezier heeft’, vult 
Peter aan. De pannakooi is echt de favoriet onder de 
jongens en meisjes. 

Of er ook nieuwe Messi’s en Ronaldo’s op het veld 
lopen? Daarover zijn Harry en Peter het snel eens: 
‘Dat kun je nu nog niet zeggen. Wat we wel zien is 
dat ze allemaal plezier hebben en na elke training 
weer lachend naar huis gaan. En dat is toch wel het 
allerbelangrijkste!’ •

JEUGDTRAINERS
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Elk team krijgt dus deze cicuittraining. Of je nu 
heel goed kunt voetballen of juist iets minder, dat 
maakt hierbij niet uit. Er is namelijk uit onderzoek 
gebleken dat de jongste jeugd nog niet op talent 
te beoordelen is; nu goed kunnen voetballen zegt 
nog heel weinig over het te verwachten niveau 
op latere leeftijd! Daarom krijgt binnen onze 
vereniging elke speler de mogelijkheid geboden 
om zichzelf verder te ontwikkelen. Dit geldt voor 
het voetballen op zich, maar zeker ook voor het 
breder motorisch ontwikkelen. Want kun je beter 
bewegen, dan kun je je uiteindelijk ook steeds 
beter als voetballer ontwikkelen. Uitgangspunt is: 
iedere jeugdspeler verdient gelijke kansen op basis 
van plezier en techniek.  

Om de motorische ontwikkeling te stimuleren, 
krijgen we tijdens de circuittrainingen 
ondersteuning van Frix Fysio & Perfomance (zie 
kader). Naast de standaard onderdelen zoals 
afronden, dribbelen en partijvorm, is er ook 
een onderdeel dat de motoriek van de spelers 
verbetert. Dit onderdeel wordt tijdens de trainingen 
gegeven door de professionals van Frix. We zijn als 
vereniging ook erg blij met deze samenwerking. 

Wat zijn de resultaten?
Of de jeugd nu beter voetbalt of motorisch 
makkelijker is gaan bewegen is als 
amateurvereniging eigenlijk niet te toetsen. Daar 
hebben wij de middelen/het budget niet voor. 
Wat een mooi resultaat is dat we wel kunnen zien, 
is dat spelertjes enthousiast naar het voetbalveld 
komen. Ze weten welke training er wordt gegeven 
en wat er wordt verwacht. Het niveauverschil maakt 
hierbij niet uit en iedereen is gelijk. Dat komt ten 
goede aan de onderlinge sfeer en het spelplezier. 
Een ander resultaat is dat de trainers steeds beter 
worden begeleid en opgeleid. In het begin lag de 
focus met name op de praktische invulling van het 
plan en het aanbrengen van een goede structuur. 
Nu gaan we verder met de kwaliteit. Hoe worden 
de trainingen ingevuld en hoe kunnen we de 
kwaliteit van deze trainingen borgen? Een hele 
uitdaging voor zowel de vereniging als de trainers 
die deze taak oppakken.

Toekomstvisie?
We hebben Frix voor de ondersteuning van de 
motorische ontwikkeling van onze spelers. We 
hebben veel eigen trainers die een groot gedeelte 
van de trainingen kunnen geven, maar zij missen 
hier en daar wel specifieke techniek. Hoe maak 
je een schaar? Hoe moet je kappen en draaien? 
Onderdelen die horen bij een basistraining. Maar 
in de praktijk lastig te geven zijn. Omdat de trainer 
enerzijds het vermogen moet hebben om het voor 
te doen én anderzijds pedagogische kwaliteiten 
nodig zijn om iedereen op zijn/haar eigen niveau/
tempo te helpen ontwikkelen. Deze combinatie 
maakt het lastig om dit als vereniging op eigen 
kracht structureel ingevuld te krijgen. Om die reden 
gaan we komend seizoen, naast Frix, een tweede 
samenwerking aan met een gespecialiseerde 
partij, namelijk: Goalz. Raoul Jessurun gaat dit 
onderdeel voor zijn rekening nemen tijdens de 
circuittrainingen. Ook daar meer in het kader.

Zo zijn we klaar voor een mooie seizoen!

JEUGDTRAINING
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Bij de bestuurlijke wisseling van de wacht in 

2018 is er ook begonnen  met het vernieuwen 

van het voetbaltechnische beleid binnen 

ESC. Het technisch hart van de vereniging 

heeft het een en ander opgepakt en verder 

uitgewerkt. Dit heeft erin geresulteerd dat 

vanaf 2019 alle jeugdteams t/m JO-10 worden 

getraind volgens een bepaalde standaard: de 

circuittraining. Na een praktische start wordt 

er inmiddels meer inhoud gegeven aan deze 

manier van training geven. Na drie seizoenen 

zijn we benieuwd hoe het nu gaat en hoe de 

toekomst er uitziet. 
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GOALZ
Aankomend jaar ga ik, Raoul 

Jessurun, namens Goalz 
de techniektrainingen 
verzorgen bij de JO8, 
JO9 en JO10. We 
gaan aan de slag met 

schijnbewegingen, 
kapbewegingen, dribbelen 

en ballmastery. De eerste paar 
weken zullen vooral in het teken staan van de 
basisvaardigheden van ballmastery en leren 
zelfstandig aan de slag te gaan met behulp van 
een instructievideo. Na verloop van tijd kunnen 
de spelers het geleerde toepassen op een 
dribbelparcours, zodat het wedstrijd-echt gaat 
lijken. 

Op het veld staan een aantal iPads en spelers 
kunnen zelf bepalen wat ze willen leren, 
hoe lang ze hieraan willen besteden en 
op welk moment. Oftewel, iedere speler is 
de baas over zijn eigen leren. Op de iPads 
staan instructievideo’s hoe je een bepaalde 
schijnbeweging of kapbeweging maakt. 
Om dit zo goed mogelijk te oefenen zijn er 

verschillende levels uitgezet. Iedere speler 
begint bij level 1 en kan wanneer het level 
is gehaald door naar het volgende level. 
Wanneer het hoogste level is gehaald kan de 
speler een nieuw filmpje bekijken op de iPad. 
Na een aantal weken kunnen zij alle schijn-/
kapbewegingen die ze volledig beheersen laten 
zien tijdens ‘de Goalz show’. Wanneer de speler 
iets goed uitvoert krijgt deze een krul en wordt 
dit genoteerd. Op deze manier kunnen wij goed 
bijhouden hoever een speler is ,of hij/zij meer 
uitgedaagd moet worden, meer hulp nodig 
heeft of te snel doorgaat naar het volgende 
level en dus te snel tevreden is.

Het voordeel van zelfstandig leren is dat 
iedere speler op zijn of haar eigen niveau aan 
het trainen is en ik als trainer heel makkelijk 
individuele tips kan geven. Het leuke is, dat 
er 8 spelers tegelijk bij mij komen en er dus 8 
verschillende bewegingen geoefend kunnen 
worden, want iedere speler bepaalt voor zichzelf 
wat hij of zij wil leren en wanneer. De spelers 
kennen deze manier van leren uit de gymlessen, 
waar ze ook in 3 of 4 vakken les krijgen. Zelf ben 
ik gymdocent in het voortgezet onderwijs en 
heb ik al jaren ervaring met deze manier van les/
training geven. 

FRIX FYSIO & 
PERFOMANCE

Frix verzorgt nu voor het 4de seizoen op rij de 
motorische trainingen bij ESC. Voor de jongste 
jeugd draaien wij mee in de circuittrainingen 
en voor de oudere jeugd verzorgen wij een 
gedeelte van de warming-up met aanvullende 
fysieke training. Bij de circuittrainingen voor de 
jongste jeugd zijn wij zowel de maandag als 
woensdag aanwezig. Op de maandag richten 
wij onze training meer op de looptechniek 
en controle. Hierbij maken wij gebruik van 
speedladders, hordes en andere materialen 
om een goede looptechniek te ontwikkelen. 
Wij zien dat de huidige jeugd aanzienlijk 
minder motorisch vaardig is dan voorheen. 
De trainingen op maandag dragen dan ook 
bij aan het beter bewegen wat er voor zorgt 
de jongens/meisjes sneller kunnen wenden, 
draaien en keren maar ook stabieler op hun 
benen staan. 

Verder is het ook bekend dat er tegenwoordig 
veel eenzijdig bewogen wordt, veelzijdig 
bewegen in verschillende sporten laat juist 
zien dat kinderen hun voordeel eruit kunnen 
halen in sportprestaties. Deze variatie verkleint 
daarnaast ook de kans op blessures. Aan de 
woensdagtraining voegen we dan ook altijd 
een spelelement toe waarbij juist de focus 
ligt op een bredere motorische ontwikkeling. 
In plaats van partijtjes voetbal spelen we dan 
bijvoorbeeld rugby, handbal of trefbal met de 
jeugd. Zoals gezegd, zorgt dit voor een bredere 
motorische ontwikkeling wat weer bijdraagt aan 
een completere ontwikkeling. Uit onderzoek is 
namelijk gebleken dat een breder motorische 
ontwikkeling bijdraagt aan een veelzijdige 

ontwikkeling wat zorgt voor een completere 
ontwikkeling als voetballer.
Bij de oudere jeugd geven wij elke week bij 
zo goed als alle elftallen een warming-up met 
aanvullende fysieke oefeningen. Vanaf de O11 
tot en met de O19 gaan we stapsgewijs aan 
de slag met fysieke training, per lichting wordt 
de intensiteit van de training opgebouwd. 
De basis van de training blijft in elke lichting 
hetzelfde, maar per lichting gaat de intensiteit 
van de fysieke training omhoog. Het doel is 
om per lichting extra focus te leggen op het 
fysiek van de spelers, het meer ontwikkelen 
in fysieke fitheid maar ook op het voorkomen 
van blessures. Met het opbouwen van de 
intensiteit per lichting zorgen we voor een 
mooie continuering binnen de leeftijdsgroepen 
en hopen we dat de eventuele overstap naar 
bijvoorbeeld de eerste selectie op fysiek vlak 
ook kleiner zal zijn. 

Naast deze trainingen zijn we sinds kort ook 
gestart met een nieuw project gebaseerd op 
bovenstaande gedachte: “Multi Sport Skillz”. 
Dit project is een initiatief in samenwerking 
met Stichting Wiel en aangesloten 
sportverenigingen, waarbij we elke vrijdag aan 
de slag gaan met kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. Kinderen die nog niet goed weten welke 
sport ze leuk vinden, of gewoon fanatieke 
sporters zijn, kunnen zich aanmelden. Elke 
vrijdag bieden we op een veelzijdige manier 
verschillende sport- en spelvormen aan waarbij 
we plezier heel belangrijk vinden. Elke vrijdag 
stellen we twee sporten centraal, de sporten 
die centraal staan hebben altijd raakvlakken 
met elkaar. Ook in dit project 
proberen we aan de slag 
te gaan met motorische 
vaardigheden, maar vooral 
ook op een veelzijdige 
manier bewegen. •
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In dit portret gaan we in gesprek met voetballer, accountmanager én raadslid Lennart 
Oosterloo. Bevlogen vertelt hij over de kracht van het verenigingsleven en zeker ook bij de 

Elburger SC: “De verhalen, de gezelligheid en warmte die mensen met elkaar delen ervaar ik 
als een van de meest waardevolle elementen bij onze vereniging.”

PORTRET
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Op bezoek bij Lennart op ’t Harde spreken we 
hem over zijn lidmaatschap bij Elburger SC. 
Vanaf zijn achtste is hij actief bij de club. Nee, 
een groot voetballer is hij niet, geeft hij gelijk 
al aan. In de jeugdteams haalde hij nimmer de 
standaard-elftallen. Maar dat heeft zijn plezier in het 
voetballen nooit verminderd. Integendeel, met veel 
enthousiasme spreekt hij over zijn beleving bij het 
sporten bij de club. Met veel waardering spreekt 
hij over Armand Postma en Mario Bijsterveld  
trainers/ begeleiders bij de jeugdteams destijds. 
Even dreigde hij na de jeugd te stoppen maar met 
Anne-Jan van Aperlo, Pieter Nagelhout en Joram 
Westerink richtten ze een vriendenteam op, nu 
ESC 7. Samen trainen op donderdagavond en 
op zaterdag de wedstrijden. Het is voor Lennart 
een heerlijke uitlaadklep voor zijn dagelijkse 
werkzaamheden als accountmanager bij de 
Gemeente Apeldoorn in het sociale domein. 
Bovendien is hij inmiddels vader van drie dochters 
en is hij sinds 2015 politiek actief.

Raadslid
Hij is nu ruim twee jaar raadslid namens Algemeen 
Belang, hiervoor deed hij de nodige ervaring op als 
bestuurslid van die partij en als schaduwraadslid. 

Zijn keuze voor een lokale partij heeft vooral 
te maken met het feit dat je dan geen last hebt 
van wat hij noemt ‘landelijk gedoe’. Je wordt nu 
afgerekend op wat je lokaal presteert en niet op de 
populariteit van de landelijke partij. Bovendien vindt 
hij  Algemeen Belang een zakelijke partij en dat past 
hem goed. Lennart praat bevlogen over zijn inzet 
voor de publieke zaak: ondersteunen en faciliteren 
van zaken die er toe doen. Eén daarvan is het 
beoefenen van sport en het in standhouden van het 
verenigingsleven. De corona periode heeft nog eens 
aangetoond hoe fundamenteel belangrijk dat is. 
Sport is veel meer dan bewegen, het brengt mensen 
samen en is een sociaal gebeuren. De waarde ervan 
ervaren we nu alles weer als vanouds mag en kan. 
De verhalen, de gezelligheid en warmte die mensen 
met elkaar delen ervaart hij als een van de meest 
waardevolle elementen bij onze vereniging.

Het kan altijd beter, ook bij Elburger SC. Nog meer 
samen de vereniging dragen en meer betrokkenheid 
van alle leden dat is wat Lennart als wens voor de 
toekomst graag wil meegeven. Daarnaast hoopt hij 
nog vele jaren met zijn vrienden op de zaterdagen 
een balletje te trappen. •
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Op  zoek naar clubgenoten met een bijzondere hobby of belevenis kwamen 
we ook uit bij het verhaal van Anton Sjerp. Maak kennis met deze drummende 

scheids die bij deze graag  zijn verhaal met u deelt.
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De vraag of ik wel eens iets bijzonders heb 
meegemaakt en of ik wel eens een bekende 
Nederlander heb ontmoet, daar hoef ik niet lang 
over na te denken. De Golden Earring zou een 
concert gaan geven in sporthal ’t Huiken in Elburg. 
De organisatie van dit concert was in handen van 
onze supportersvereniging Blauw Wit. Zij waren 
nog wel op zoek naar een support act en dachten 
daarbij gelukkig aan ons. Wij hadden namelijk 
al vaker voor de supportersvereniging in de 
kantine van ESC opgetreden en waren dus geen 
onbekenden. Zo werden wij dus gevraagd om 
het voorprogramma in te vullen. Op deze vraag 
antwoorden wij toen natuurlijk volmondig en 
unaniem met een heel hard “JA!”.

Belevenis
Op de dag van het concert zelf kwamen wij met 
onze autootjes vol geladen bij de ‘artiesteningang’ 
aan. In werkelijkheid was dit de nooddeur aan de 
zijkant van de sporthal. Een enorme truck met licht 
en geluid apparatuur blokkeerde eigenlijk onze 
toegang. Wij baanden ons een weg, met onze 
instrumenten, tussen de vele flightcases door naar 
binnen. Daarna mochten wij onze spullen zoveel 
mogelijk klaarmaken aan de zijkant, in een hoekje 
van de hal. Ondertussen bouwde de crew het grote 
podium op. Na lang wachten konden en mochten 
eindelijk ook onze instrumenten het podium op. Ik 
vergeet nooit meer de soundcheck en nog steeds 
kan ik het dreunen van mijn bassdrum invoelen: wat 
ging dat hard en wát voelde dat lekker! Achteraf 

bleek dat wij als voorprogramma nog maar nét over 
de helft van het totale volume stonden ingeregeld; 
het had dus eigenlijk nóg veel harder gekund. De 
soundcheck was verder al een belevenis op zich: 
échte geluidsmensen regelden ons geluid in. Hoe 
vet was dat! We hadden nog nooit eerder op zo’n 
groot podium met zoveel verlichting gestaan. Heel 
stoer om onze setlist naast die van ‘de Earring’ op 
het podium geplakt te zien. Het was een geslaagd 
optreden voor een enthousiast publiek dat deels 
ook voor ons naar ’t Huiken was gekomen. Ondanks 
dat we geen kleedkamer deelden met de hoofdact 
en ondanks dat we de mannen van de Golden 
Earring niet écht persoonlijk hebben ontmoet, blijft 
dit optreden een wel heel bijzonder hoogtepunt in 
mijn muzikale carrière tot nu toe.

“Free Remedy” bestond naast Anton (drums) verder 
uit Marco van de Berg (gitaar en zang), Anita Bosch 
(fluit en zang), Niels Coehorst (basgitaar) en Edwin 
Reiling (gitaar). •
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BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: San Bruijnes, Emma Klein, Demi Stijf, Sanne van Loo        MIDDELSTE RIJ V.L.N.R.: Anouck van Loo, Alyssa Klein, Noa Wagenaar, La-vie Ponstein, Femke van de Rozenberg

ONDERSTE RIJ V.L.N.R.: Fleur Engeltjes, Kyra Sie, Marinca Esselink, Melissa Nap, Noraly Kragt        OP DE FOTO ONTBREKEN: Lynn Bruijnes, Lisanne Huisman, Nienke Huisman, Lisanne van der Meent, Sanne Meppelink, Danique Nap                            

ESC VR1 SELECTIE
SEIZOEN 2022-2023
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KAROLIEN HULLEMAN, SPEELSTER ELBURGER SC VR30+

BOVENSTE RIJ V.L.N.R.: Maaike Westerink, Bettina de Bruin, Linda Meuleman (gestopt), Nanet Wagenaar, Erika Doornwaard

ONDERSTE RIJ V.L.N.R.: Marion Vos, Marian Hartholt, Karolien Hulleman, Jessica Kroneman (gestopt)

OP DE FOTO ONTBREKEN: Arianne Bonestroo, Jacolien van den Brink, Marjolein van Dronkelaar, Jessica Hulleman, Marloes Ketelaar, Sanne Visch, Lisette Orij

Elburger SC 30+ staat klaar voor het tweede 
nieuwe seizoen, vorig jaar was de vuurdoop. Eén  
keer in de maand op vrijdagavond een wedstrijd 
voetballen van 20 minuten op een half veld, 7 
tegen 7 voor vrouwen van 30 jaar en ouder. En 
dat telkens bij een andere vereniging, dat is in het 
kort waar vrouwen 30+ voetbal op neer komt. Een 
oproep op de site van de Elburger SC had meteen 
de aandacht van Karolien Hulleman en  ze aarzelde 
niet  een aantal vriendinnen te benaderen.  En er 
kwamen  meerdere aanmeldingen, voldoende 
om de Elburger SC VR30+ van start te laten gaan. 
De meeste vrouwen hadden geen of nauwelijks 
voetbalervaring.  Plezier en gezelligheid  staan 
voorop, maar er wordt ook serieus getraind op 
woensdagavond  onder de bezielende leiding van 
Jan Nagelhout, Hoofd Meiden- en Vrouwenvoetbal.

Hoe hebben jullie het eerste seizoen ervaren?
Vooral als heel gezellig, en heel  veel  gelachen.  
We hebben ontdekt dat we erg goed zijn in de 3de 
helft, daarin zijn we ongeslagen.

Wat maakt vrouwen 30+ voetbal zo leuk, hoe 
is de sfeer onderling maar ook met de andere 
verenigingen?
We zijn  een hecht clubje, dat lekker in beweging 
is . We zitten best  fanatiek in de wedstrijd , maar 
de resultaten zijn er nog niet naar. We geven niet 
op. De sfeer in ons team is altijd goed en leuk en 

we hebben respect voor elkaar 
binnen het team. Wat het ook 
leuk maakt is dat je veel in 
contact komt met andere 
verenigingen. We blijven 
na  de wedstrijden altijd  
zitten  bij elkaar voor een 
gezellige praatje en drankje 
of zelfs een dansje (!).

Een nieuw seizoen nu. Blijft 
iedereen, krijgen jullie er vrouwen 
bij of zoeken jullie nog versterkingen?
Voor het nieuwe seizoen hebben we net een 
sponsor gevonden die ons gaat voorzien van 
kleding daar zijn we erg blij mee ,want tijdens de 
thuiswedstrijden trekken wij aardig publiek met ons 
tikkie takkie voetbal. 
We hebben op dit moment 13 speelsters wat meer 
dan genoeg is voor een elftal maar als er dames 
zich geroepen voelen voor 30+ voetbal: Iedereen 
is  welkom om mee te trainen, mochten er dan 
genoeg aanmeldingen komen zouden we graag 
een tweede vrouwen 30+ willen toevoegen. Helaas 
is onze keepster gestopt, daarvoor zoeken we nog 
wel een vervangster. 

Waarin hopen jullie komend seizoen stappen 
vooruit te maken?
In het positiespel en in onze techniek. •
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JAN NAGELHOUT, 
HOOFD MEIDEN- & 
VROUWENVOETBAL 
ELBURGER SC 
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Administratie- en 
verzekeringskantoor in de buurt

Wij zijn een persoonlijk, kleinschalig en servicegericht administratie- en 
verzekeringskantoor in de buurt. Als klant krijg je een eigen contactpersoon. 

Zo heb je altijd een aanspreekpunt binnen ons kantoor die op de hoogte 
is van het reilen en zeilen binnen jouw onderneming.

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem dan contact op.

Vestiging Elburg
Jufferenstraat 1
8081 CP Elburg
T. 0525 – 65 61 87

Vestiging Oosterwolde (GLD)
Oostendorperstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde
T. 0525 – 62 20 31

info@boeveenvandorp.nl 
www.boevenenvandorp.nl

Administratie- en 
verzekeringskantoor in de buurt

Wij zijn een persoonlijk, kleinschalig en servicegericht administratie- en 
verzekeringskantoor in de buurt. Als klant krijg je een eigen contactpersoon. 

Zo heb je altijd een aanspreekpunt binnen ons kantoor die op de hoogte 
is van het reilen en zeilen binnen jouw onderneming.

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? 
Neem dan contact op.

Vestiging Elburg
Jufferenstraat 1
8081 CP Elburg
T. 0525 – 65 61 87

Vestiging Oosterwolde (GLD)
Oostendorperstraatweg 92
8097 PN Oosterwolde
T. 0525 – 62 20 31

info@boeveenvandorp.nl 
www.boevenenvandorp.nl

RUIMTE VOOR ADVERTENTIE

Een duurzaam 
woon- en lee�klimaat
HulstFlier bedient en ontzorgt zowel 
de particuliere woningmarkt als de 
professionele utiliteitsbouw en maakt 
daarbij gebruik van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen.

Bruisend 
van energie

Robbertsmatenstraat 15
8081 HL Elburg
T:  (0525) 68 12 10
E:  info@hulstflier.nl

Gasthuisdijk 13
8041 AE Zwolle
T: (038) 421 10 31
E:  zwolle@hulstflier.nlwww.hulstfl ier.nl
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CONTACT

ELBURGER SPORT CLUB
Burgemeester Bode Sportpark
Zwolseweg 6, 8081 CG Elburg

Postbus 114, 8080 AC Elburg

Tel. sportpark  0525 68 59 01
Tel. kantine  0525 68 10 66

E-mail  info@elburgersc.nl
Website  www.elburgersc.nl

 www.facebook.com/ElburgerSc

 @elburger_sc
 @elburger_sc 
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Het digitale 
visitekaartje 
voor ondernemers

Sla direct contactgevens op met één visitekaart. 

Beheer eenvoudig je eigen contactgegevens 

met een YouTap-profiel. Krijg 10% korting op 

de volgende bestelling met kortingscode: 

ESCVOORDEEL

Papieren visitekaartjes 
zijn verleden tijd 

Contact opslaan

Website

Bellen

Mailen

Vanaf €24,99 excl. btw
Bestel op youtap.nl

Werkt zonder app 
of QR-code
Bekijk een demo
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