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Als full-servicekantoor zetten we onze kennis en ervaring in waar onze 

klanten die nodig hebben. Wij adviseren al jaren met succes het regionale 

midden- en kleinbedrijf, vrije beroepsbeoefenaars en non-profitorganisaties. 

Wij begeleiden ondernemers van A tot Z en zorgen dat zij het beste resultaat 

behalen. Met ruim zestig adviseurs en vakspecialisten, verdeeld over drie 

vestigingen, is een goed advies altijd dichtbij.

Wat uw vraagstuk ook is, onze specialisten staan graag voor u klaar.  

Zo bespaart u tijd én energie.

Een vertrouwd  
gezicht in de regio!

Altijd in beweging

www.kabaccountants.nl

en die nodig hebbeklant

oor zekantAls full-servic

en met suen al jarn. Wij adviser

arinennis en erve onze ken wzett

eegionales het rcc

ng in waar onze

Zo bespaart u tijd én ener

tuk ook isaagsat uw vrW

tigingen, is een goedesv

tigen. Met ruim zesbehal

eiden ondernemerWij begel

einbedrijf, vrije bermidden- en kl

gie.er

aagaan grten sts, onze specialis

advies altijd dichtbij.

en, vtakspecialiss en vg adviseur

gen dat zij het besot Z en zoran A ts vmer

s en non-prenaaroepsbeoefvrije ber

.oor u klaarr. v

er drievdeeld oerv

aatesulte rtij het bes

ganisaties.orofitn-pr

Altijd in beweg

k.ka.kabkabkabkabababaabababackkkwwwwwwwwwwww

ging

.kabaccwwwwwwwwwwwwwww tountantcountants.nl

Persoonsinfo .....................................................5
Van de voorzitter ...........................................7/8
Angerlo thuis ....................................................9
Kiek op de Liemers .........................................11
Bokbiertoernooi 45+.......................................11
Vrienden van Feijenoord .................................13
Sponsorcommissie .....................................14/15
Garage Kleine sponsorcontract.......................15
Aftrap JO12-2 team ........................................17
Vernieuwde kantine...................................18/19
Bouwbedrijf Klaassen sponsorcontract ...........21
Rootz Hair sponsorcontract ............................21
Hoornstra Bouw tekent voor 3 jaar ................23
Lijne Klees, een mooie stap .......................25/27
Vienna van Middelkoop tekent .................27/29
Walking Voetbal..............................................31
Sportclub Doesburg voor jong en oud ............33
Univé Oost Fonds 2022...................................34
Functieprofiel vrijwilligerscoördinator.............35
Sinterklaas ......................................................37
Vrienden van Ajax...........................................39
Stichting Sportpark Doesburg .........................41
Eetcafé Bruut schenk mooie polo’s.................43
SC Doesburg verrast Angerlo Vooruit..............45
Gani Baskal stelt zich voor .............................47
SC Doesburg bedankt sponsoren...............48/49
Robin Roerdink stelt zich voor ........................51
Uit de Oude Doos ...........................................53
Jan Jansen Adviseurs sponsorovereenkomst...53
Nieuwjaarsreceptie op 7 januari .....................55
Nieuwe trainer/begeleider JO16-1? ................57

Social media commissie:
Appie van der Beek
Jos Otten
Christiaan Bruins
Armand Vree

Wij wensen jullie
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Het bestuur
van SC Doesburg
en de redactie van
het
clubblad.
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Christiaan Bruins

Voorzitter

FD Rooseveltsingel 15

6981EE Doesburg

06-30050754

c.bruins@upcmail.nl

Rodney Hartgers

Technische zaken jeugd

Loddero 6

6981 HK Doesburg

06-25057624

r.hartgers1@chello.nl

Alfares Munster

Technische zaken senioren

Esdoornlaan 32

6982 BH Doesburg

06-42222682

alfaresmunster@gmail.com

Bastiaan de Bruijn

Penningmeester

Veerpoortstraat 33

6981 BM Doesburg

PPEERRSSOOOONNSSIINNFFOO
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Ik wil dit voorwoord beginnen met de leden te
bedanken die op de jongstleden ALV mijn her-
verkiezing als voorzitter hebben gesteund. Nog
4 jaar de sportclub te leiden in deze roerige tij-
den doe ik met veel plezier en altijd in het
belang van onze club.

In het afgelopen halfjaar hebben we hele mooie
dingen meegemaakt waarbij voor mij de kick-
off,  Bockbier toernooi, Hans Nijland Walking
Football toernooi en de wedstrijd tegen Angerlo
Vooruit er bovenuit staken. Mooi om te zien dat
we met z’n allen in staat zijn om dit te organise-
ren en dat velen ons sportpark weer weten te
vinden. Om hiermee te starten hebben we
gemeend om onze kantine een flinke upgrade te
geven. Met een groep die ideeën heeft inge-
bracht, de uitvoering heeft voltooid hebben we
een prachtig resultaat gerealiseerd. Hierbij wil ik o.a. Bennie Winterink, Udo
Schrik, Richard van der Meijden, Menno van der Meijden, Jeroen Damen, Marco
Hubers, Diana Tankink, Kevin Dekker en John Veerman bedanken voor hun bijdra-
ge hierin. Het resultaat mag er zijn en gezien de vele complimentjes die we krij-
gen mogen we hier trots op zijn. Het ademt weer de sfeer van onze club uit en dit
is de basis voor vele mooie momenten.

Naast de upgrade van de kantine zijn we ook gestart
met een nieuwe kantine beheerder. We hebben oud
speler en lid van de sponsorcommissie Nico Troost
bereid gevonden om hier invulling aan te geven.
Natuurlijk gaat het even duren voordat hij dit na zijn
hand heeft gezet maar wij hebben volle vertrouwen
dat dit gaat lukken. 

De wedstrijd tegen Angerlo Vooruit op de zaterdag was
ook een mooi hoogtepunt die we samen met vele vrij-
willigers tot een succes hebben gemaakt. Een speciaal

bedankje voor ons 3de elftal die een groot deel van de benodigde vrijwilligers
voor deze wedstrijd heeft geleverd. Prachtig om te zien dat alles deze middag en
avond paste en dat beide supporters van de club ook na onze winst gewoon een
biertje met elkaar kunnen drinken. De kantine was stampend vol en deze wedstrij-
den op een zaterdag gaat wat ons betreft een vervolg krijgen.
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SEIZOEN 2021-2022 IN DE BAN VAN COVID19

Wij wensen 
jullie 

fijne feestdagen 
en een 

sportief 2023
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BESTAANSRECHT SC. DOESBURG?
In schril contrast met deze positieve berichten krijg ik ook steeds meer signalen
dat er op diverse vlakken een tekort aan vrijwilligers zijn. Hierbij kun je denken
aan vrijwilligers voor activiteiten, onderhoud, kantine, commissies en op voetbal-
technisch gebied scheidsrechters en begeleiding voor de teams. Wanneer deze
trend zich voortzet dan komt de basis van het bestaan van onze vereniging in
gedrang. Onze vereniging is ooit opgericht omdat een aantal gelijkgestemde het
doel hadden om te gaan voetballen. De basis van dit alles was een cultuur om
samen de handen uit de mouwen te steken, iets wat in de huidige tijd flink onder
druk staat. Het gevolg van een steeds grotere groep leden, ouders en supporters
die geen vrijwilligerstaken willen invullen is dat de huidige groep vrijwilligers
teveel worden belast en hierdoor sneller gaan afhaken. Dezelfde groep met
leden, ouders en supporters stellen wel eisen aan de kwaliteit van de begeleiding,
niveau van teams, materiaal en de activiteiten die worden georganiseerd. De
vraag die we ons moeten afvragen is hoelang we dit met de huidige vrijwilligers
volhouden wanneer we hier niet iets in gaan veranderen. In ons bestuur zijn we
hier al een lange periode mee aan de slag zonder dat we hier grote stappen in
zetten. Het verplichten van vrijwilligerswerk, verhogen van contributie, vrijwilli-
gerswerk per team en het betalen van vrijwilligerswerk zijn allemaal al een keer
de revue gepasseerd. Waar doen we ons goed aan en wie willen we zijn als club
in deze tijd?  
Als bestuur alleen lossen we dit probleem niet op en dragen in allerlei vormen het
belang uit om met z’n allen de schouders er onder zetten. Onze vrijwilligers,
leden, ouders en supporters vormen samen de club en zij bepalen zelf of we het
tekort van vrijwilligers gaan oplossen. Hier gaan we de komende periode zeker
mee aan de slag en hierbij nodig ik iedereen uit om samen met ons de discussie
aan te gaan of onze club bestaansrecht heeft.    

Het einde van het jaar komt alweer snel in zicht en voor de meeste een vooruit-
zicht op een gezellig samenzijn met familie, vrienden en/of kennissen. Voor een
groep mensen binnen onze club is dit niet het geval omdat zij door welke reden
dan ook hun geliefde missen. Laten we hier met z’n allen ook oog voor hebben.
Een actueel voorbeeld hiervan is de oorlog in
Oekraïne waardoor kinderen hun ouders missen op
de dagen dat ze hun liefde en aandacht het mees-
te nodig hebben.

Hierbij wil ik een ieder die bij onze club betrokken
is fijne feestdagen wensen en graag zie ik jullie op
onze nieuwjaarsreceptie van 7 januari.

Met vriendelijke sportgroeten,

CHRISTIAAN BRUINS

ANGERLO THUIS, ALTIJD LASTIG ! 
En vooral als ze koploper zijn op het moment in de com-
petitie! Hoe zouden we dat gaan aanvliegen? Dat was
het gesprek van de dag in de kantine bij bestuur en Nico 
als kartrekker in de kantine. 
Een plan werd er opgesteld en vele mensen werden
geregeld om de zaterdagavond wedstrijd tot een groot
succes te maken. Aan deze kanjers kon het niet gaan
liggen. 
De kantine werd ietwat verbouwd, een extra tap kwam
beneden te staan, een grootse braadpan geplaatst
onder een tent. 
Om 17.00 uur was in het donker de aftrap. De lampen
aan en er hing een gigantische sfeer. Gebroederlijk
stonden de Blauw-Witten en de Rood-Blauwen aan de
lijn om hun “eigen” club aan te moedigen. 
Ietwat na 19.00 uur blies de scheids voor het laatst. Ons
Doesburg was de winnaar met 1-0 ! ! ! Na de wedstrijd
stroomde het gerstenat rijkelijk. 
Zanger Bas had inmiddels de regie overgenomen in de
kantine en zorgde voor een prima sfeer. Nu stonden
ook weer de Blauw-Witten en de Rood-Blauwen
gebroederlijk naast elkaar. Maar dit keer aan de toog ! 
Iedereen was het met elkaar eens, dat ook voetbal heel
leuk is! Maar ook een derde helft kan best samen
gevierd worden. 

Tegen 21.00 volgde de laatste ronde en voldaan gingen
alle gasten huiswaarts. Of nog verder voor een afterpar-
ty elders. (het zou nog lang onrustig zijn in de stad).Het

personeel zorgde voor
een grondige schoon-
maak, want er moest de
volgende morgen ten-
slotte weer ge-speeld
worden door de lagere
elftallen. Nog een laatste
drankje en dan gingen zij ook huiswaarts. 

En woord van dank gaat uit naar alle vrijwilligers die
deze  ztopavond mogelijk hebben gemaakt. 

ZONDER JULLIE ZOU DIT NOOIT GELUKT ZIJN. 
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BOKBIERTOERNOOI 45+

Vrijdag 28 oktober was het weer
het jaarlijkse Bokbiertoernooi 45+
Bij on s op het sportpark. 
Er deden 7 teams mee. Helaas had
er 1 team op het laatst af moeten
zeggen. FC Zutphen, v.v. Dieren, sc
Rheden, v.v. DVC (op de fiets),
Dierensche Boys en 2 teams van
Sportclub Doesburg streden die
avond voor de eeuwige roem van
28 oktober. 
20.00 uur was de aftrap van de eer-
ste wedstrijden.

Leuke potjes werden er gespeeld.
Doelpunten vielen er in overvloed
te bewonderen.  
Tegen 21.30 uur was iedereen
gewassen, en de haren weer in het
gareel, te bevinden in de kantine.
Na een dankwoord van de voorzit-
ter proosten we allemaal op deze 
Leuke avond. Broodjes Bockworst
gingen in het rond en verhalen met
leuke anekdotes werden gewisseld. 

Zeer laat gingen de lampen uit en
kunnen we terugkijken op een
geslaagd toernooi. 



2022/2023 • december no.1

13

2022/2023 • december no.1

12

VRIENDEN VAN FEYENOORD VERLENGEN 
HET RECLAMEBORD
Half november verlengden de Vrienden van Feyenoord het reclamebord.
Deze groep supporters, die al jaren hand in hand met onze club lopen, bestaat uit
Henny Spies, Henk Evers, Rodney Hartgers, Harry van Heumen, Christiaan Bruins,
Jerry Beumer, Fabian Gielink, Jeroen Nagtegaal, Pieter van der Starre, Jonno
Stijntjes, Joepa Stijntjes, Karin Groenhuijzen, Joey Nieuwenhuis en Anita Hartjes.
Wij willen de Vrienden van Feyenoord bedanken voor de mooie sponsorbijdrage en
wensen zowel Feyenoord als onze club veel succes in de 2e seizoenshelft.

Op de foto:
Anita Hartjes en Joepa Stijntjes namens de Vrienden van Feyenoord.

NIEUW: ROOD/BLAUW PARAPLU'S VAN
ONZE CLUB

Wie wil deze rood/blauw paraplu nu niet en steun
onze club in weer en wind! 
Deze prachtige paraplu's te koop via onze web-
shop of aan de bar in onze kantine.
Kijk op onze site, bestel de paraplu en deze wordt
bij je thuisbezorgd.

https://www.sportclubdoesburg.nl/167/webshop/
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UPDATE VAN DE SPONSORCOMMISSIE
De afgelopen maanden is er weer veel gebeurd binnen Sportclub Doesburg. Zo heeft de kan-
tine in de zomervakantie een geweldige metamorfose ondergaan en hebben we een fantas-
tische wedstrijd beleefd tegen maar vooral ook samen met Angerlo Vooruit. Hieronder vin-
den jullie een update van alle activiteiten van de afgelopen maanden.

Pakketsponsoren
KAB Accountants heeft pakket 1 voor de komende 3 jaren verlengd. Hoornstra Bouw is de
komende 3 jaren weer trotse sponsor van pakket 2. Kapsalon Rootz heeft pakket 3 met 3
jaren verlengd en Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs uit Westervoort heeft pakket 2 met 3
jaren verlengd.

Reclamebordsponsoren
Garage Kleine heeft met 3 jaren het reclamebord verlengd. Alle teams van Sportclub
Doesburg hebben naar aanleiding van het reclamebord dat HANS Ouderwets Lekker heeft
gesponsord een tegoedbon gekregen om in de nieuwe kantine iets lekkers te komen eten.
De vrienden van Ajax hebben ook het reclamebord voor de komende 3 jaren verlengd. En hoe
bijzonder is het dat de naam van de helaas veel te vroeg overleden oud voorzitter van
Sporting Ambon, Izaäc Singadji, op het bord van de vrienden van Ajax blijft staan. Tot slot
hebben Klaassen Groep uit Dinxperlo, de Vrienden van Feyenoord en het Gilde Café het recla-
mebord verlengd. 

Kleedkamersponsor
Pola Installatietechniek is de trotse eigenaar van de deur van kleedkamer 6 geworden en
deze kleedkamer heet vanaf nu de Pola kleedkamer.

Club van 100
Ook de afgelopen maanden hebben we weer nieuwe leden bij de Club van 100 mogen
begroeten. Bestuurslid Stichting Beheer & Exploitatie Sportpark Doesburg en beheerder van
’t Olde Ras Aron Aalderink en onze kantinebeheerder Nico Troost en vriendin Hennie zijn lid
geworden. 

OVERIGE SPONSORACTIES

Super Saturday
Op zaterdag 5 november met de thuiswedstrijd tegen Angerlo Vooruit was er een Super
Saturday voor onze sponsoren. Met een buitenbar, winterbarbecue en een zanger was het
weer ouderwets gezellig!

Univé Verzekeringen
Sportclub Doesburg is door Univé Verzekeringen uit vele inschrijvingen uitgekozen als één
van de winnaars van het Unive Oost Fonds 2022 en hebben hiervoor een waarde cheque ont-
vangen t.w.v. €2.500. 

Wij hadden een aanvraag ingediend voor een vaste betonnen buiten tafeltennistafel t.b.v.
onze jeugd welke we in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een mooie plek willen gaan
geven.

Onlangs is Univé Verzekeringen naar ons Sportpark gekomen en heeft daar een filmpje van
gemaakt waarbij de waarde cheque werd overhandigd. 

Paraplu’s
Zoek je nog een leuk cadeau? Denk dan eens aan een paraplu in de kleuren van Sportclub
Doesburg. De paraplu’s worden aangeboden via de webshop van Sportclub Doesburg en in
de kantine. De prijs is €17,50 per stuk.

Dank aan alle sponsoren die ons ook dit afgelopen half jaar weer geweldig hebben
gesteund! De sponsorcommissie wenst iedereen fijne Kerstdagen en een geweldig, gezond
en sportief 2023!

Wilt u meer informatie over onze sponsormogelijkheden, neem dan contact op via sponsor-
commissie@sportclubdoesburg.nl

SPONSORCOMMISSIE SPORTCLUB DOESBURG

GARAGE KLEINE/AUTOTOTAAL DOESBURG 
VERLENGT SPONSORSCHAP

Renault en Dacia garage Kleine heeft 
de 3-jarige sponsorovereenkomst met
Sportclub Doesburg weer verlengt. 

Als de oudste Renault-dealer van
Nederland is Kleine een begrip in
Doesburg en omstreken. Kleine & Zn. is
het vertrouwde adres voor uw auto en
gaat over in de 3e generatie met Robert
Kleine. 

Op de foto Robert na de ondertekening
van de nieuwe overeenkomst.
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Als aftrap van het seizoen werd
er door de staf van JO12-2 team 
Een heus teambuildingsavond
gehouden. 
Om wat beter aan elkaar
gewend te raken begonnen ze
met een heerlijk etentje en
daarna een Bingo. 
Toen de ballen gespeeld waren
was er een Disco avond met
mooie muziek. 
Net voordat iedereen naar huis
ging werden ze als klap op de
vuurpijl nog eens verrast met
een echte sporttas en bal. 

Als dit dan niet meer goed gaat
komen dit seizoen ? ? ? 

AFTRAP JO12-2 TEAM



Iedereen is zeer trots op het bereikte eindresultaat. Het
is zeer mooi geworden, en maar weer blijkt dat vele han-
den “licht” werk maken. 
Als vereniging zijn wij dan ook zeer trots EN dankbaar
aan onze leden die meegeholpen hebben. 

Ook mogen wij onze sponsoren van het gebruikte mate-
riaal niet vergeten! 
En dat doen wij dan ook niet!  DANK !  DANK !   DANK !

Heeft u de vernieuwede kantine al gezien? 
Mooi he? 
NIET? Kom dan snel eens een kijkje nemen! U bent
van harte welkom. 

De kanjers : 
Menno van der Meijden, John
Veerman, Richard van der
Meijden, Kevin Dekker, 
Michel Roufs, Dennis Leeflang,
Peter Taankink, Marco Hubers, 
Diana Hulshof, Jeroen Damen 
& Ben Winterink.

Sponsoren :
Hoornstra Bouw Doesburg, 
Mirari (Innotec kitten & 
lijmen) Enschede, 
Technisch Buro Pola Zevenaar,
Reklamat Lichtreklame 
& Belettering Velp, 
Werner Beudel Styling
Doetinchem 
en Bennie's Barber Shop
Doesburg.
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VERNIEUWDE KANTINE
Initiatief nemers Bas Derksen en Ben Winterink zaten eens te brainstormen over
hoe we onze kantine konden verbeteren qua sfeer. 
Dit resulteerde dat er afgelopen zomer een team is samengekomen met als doel
onze kantine sfeervoller te maken om zo onze thuisbasis als een warm bad onder
te dompelen.
Bas Derksen heeft zich hier hard voor gemaakt en een commercieel plan van aan-
pak hiervoor uitgewerkt. 
Daarna heeft hij de besturen van de Stichting en Sportclub Doesburg samenge-
bracht met een nieuwe kartrekker in de kantine in de naam van Nico Troost. 
Toen er eenmaal “Groenlicht” gegeven werd, heeft hij Ben Winterink verzocht om
het verdere plan van de inrichting van de kantine nieuwe stijl verder uit te wer-
ken. 
Mede sponsorcommissielid Jeroen Damen heeft hij voor de uitvoering van dit pro-
ject benaderd. 
Vele leden van onze vereniging waren ook enthousiast en verleenden spontaan
hun medewerking. Een lik verf hier en daar. Spotjes met dimmers werden
geplaatst. Strips op panelen rondom de grote foto werden gemonteerd.
Plantenbakken boven de bar en verhoogde stamtafel werden er opgehangen.
Barkrukken ter versiering (en gebruik) geven nu een compleet andere indruk van
de kantine. 



2022/2023 • december no.1

20

2022/2023 • december no.1

21

BOUWBEDRIJF KLAASSEN GROEP VERLENGT 
SPONSORING VAN HET RECLAMEBORD
Met de Klaassen Groep hebben we afgelopen week de sponsoring van het recla-
mebord met drie jaar mogen verlengen. Zij zijn al jaren met het mooie reclame-
bord te bewonderen langs het hoofdveld van ons mooie complex.
De Klaassen Groep heeft vesti-
gingen in Dinxperlo en Arnhem
en zijn actief in de bouw van
school- en zorginstellingen,
bedrijfspanden en woning-
bouw. Zowel nieuwbouw als
renovatie.

Wij willen de Klaassen Groep
bedanken voor het vertrouwen
en hun mooie sponsorbijdrage.

ROOTZ HAIR & CARE VERLENGT 
DE SPONSOROVEREENKOMST

Geert Jan te Boekhorst van Rootz Hair
& Care heeft voor de 3e keer de spon-
sorovereenkomst met onze club ver-
lengt. 

In de vestigingen in Doesburg en
Nijmegen is Rootz op de hoogte van
de laatste trends op kleur en knipge-
bied. Het juiste adres voor alles op
haargebied.

We bedanken Geert Jan voor het 
hernieuwde vertrouwen.
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HOORNSTRA BOUW TEKENT WEER 
VOOR 3 JAAR BIJ! 
Hoornstra Bouw, gevestigd in Doesburg,  is een familiebedrijf in de bouw. Ze heb-
ben ruime ervaring in nieuwbouwprojecten van seriematige woningen en utili-
teitsgebouwen (o.a. gebouwen voor zorgpartijen). Transformaties van bestaande
gebouwen, nieuwbouw van een enkelvoudige woning, verbouwingen en renova-
tieprojecten worden uitgevoerd door de afdeling Kleinbouw-Onderhoud-Beheer
binnen Hoornstra Bouw. Vakmanschap, samenwerken, meedenken en inspelen op
veranderingen staan hoog in het vaandel. 

Daarnaast willen ze maat-
schappelijk betrokken
zijn in Doesburg en het
ondersteunen van onze
club is daar een onder-
deel van. Wij willen
Hoornstra Bouw bedan-
ken voor het vertrouwen
en de mooie sponsorbij-
drage voor de komende 
3 jaar.

Op de foto: Monique ter Voert en Fabian Gielink van Hoornstra Bouw.



LIJNE KLEES MAAKT DE MOOIESTAP VAN
SPORTCLUB DOESBURG
NAAR MVVA!

LIJNE KLEES, 15 jaar oud, voetbalde vanaf
haar 6e jaar bij Sportclub Doesburg in een
team met allemaal jongens. Aan het eind van
het seizoen 2021-2022 begon ze te twijfelen
want ze wilde eigenlijk hogerop.

Onderstaand het verhaal van Lijne over de
overstap naar MVVA (Meiden- en
VrouwenVoetbal Achterhoek):

Papa en ik gingen met Rodney om
de tafel en kwamen bij de MVVA
uit, dit is een initiatief van De
Graafschap. Hier komen meiden
van de onder 13, 14 en 15 elke
week 2x bij elkaar om te trainen
naast dat ze ook een eigen club hebben
waar ze voetballen. Als speelster wordt je goed
begeleid door meerdere coaches en trainers.

We besloten contact te leggen en ik mocht meteen
3x op selectietraining komen. Het waren overigens
ook de laatste 3 trainingen van het seizoen, dus we
waren net op tijd! Ik vond het super spannend,
maar natuurlijk al super gaaf dat ik überhaupt op
selectietraining mocht komen. De trainingen gingen
gelukkig goed en ze vroegen me dan ook om vol-
gend seizoen bij hen te komen voetballen. Tot op de dag van vandaag realiseer
ik het me nog steeds niet helemaal. Naast dat dit al super gaaf was, veranderde
er nog iets. Ik zou in plaats van in een team van de MVVA in het eerste vrouwe-
lijke team van de Graafschap terecht komen!!

Nu 2 maanden later ben ik begonnen met 4x in de week trainen bij De
Graafschap. Het gaat er heel anders aan toe dan dat het er bij Sportclub
Doesburg aan toe gaat. Vorige week vrijdag speelden we een oefenwedstrijd
tegen FC Twente op het Diekmann Campus. Het was een historische wedstrijd
want voor het eerst speelde de vrouwen van De Graafschap tegen de vrouwen
van FC Twente. We stonden tot 10 minuten voor tijd met 2-3 voor, maar we 
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zakten de laatste minuten helemaal weg en hebben helaas nog met 5-3 verlo-
ren. Aankomende zaterdag hebben we de eerste wedstrijd voor de beker. 
Na alle bekerwedstrijden gaan we de competitie in van de hoofdklasse tussen 
de jongens onder 15, zelf word ik aankomend seizoen Graafschap/MVVA Mo16. 

Ik wil de club en mijn trainers heel erg bedanken voor mijn tijd bij Sportclub
Doesburg, ik heb hier super leuke voetbaljaren gehad. En ik wens iedereen bij
Sportclub Doesburg een rollend voetbalseizoen toe!

GROETEN VAN LIJNE

VIENNA VAN MIDDELKOOP 
MVVA/DE GRAAFSCHAP MO-13-1
8 september was het dan eindelijk zover. De dag van het tekenmoment en de
photoshoot voor MVVA/De Graafschap. 

Onwetend en lichtelijk naïef reden we om 17.30 uur naar de Vijverberg in
Doetinchem toe, niet precies wetende wat ons (vader/dochter) te wachten stond.
Vanwege onze zomervakantie in Zuid-Frankrijk, was Vienna niet in staat om de
eerste training van het nieuwe team bij te wonen en had zij daarom haar kleding
nog niet op kunnen halen. Via de app werd ons door de leiding geadviseerd om
een kwartiertje eerder te komen, zodat ze alsnog in vol ornaat op de foto’s kon
verschijnen. Gewapend met haar nieuwe neongroene Nike’s en haar verse scheen-
beschermers was ze er mentaal én fysiek in ieder geval al helemaal klaar voor. 

Eenmaal bij het stadion aangekomen, werd ze al snel opgevangen door haar
begeleider Leon en kreeg ze haar outfit eindelijk uitgereikt. Vienna, de kalmte
zelf, nam het aan, waarop begeleider Leon meldde dat ze wel een heel bijzonder
rugnummer had. Pas toen we het shirt omdraaiden werd het ons duidelijk, ze had-
den rugnummer 10 op haar shirt gedrukt! Van alle 20 geselecteerde meiden had
zij de nummer 10 verdiend op basis van de selectietrainingen eerder dit jaar. Hoe
trots kan je als vader zijn! Vienna is tevens de jongste van de groep, de meeste
meiden zijn een jaar of anderhalf jaar ouder dan haar, dus alleen dat is al een pres-
tatie op zich. 

De ouders mochten plaatsnemen in de business lounge van de Vijverberg en kre-
gen een korte presentatie medegedeeld waarin de visie werd uitgelegd. Aan het
einde mocht men nog vragen stellen, maar de uitleg was dusdanig helder dat vrij-
wel iedere ouder het begreep. In de tussentijd kleedden de dames zich om en
begon de fotograaf de foto’s te maken. Eerst van het team, daarna individueel.



2022/2023 • december no.1

29

2022/2023 • december no.1

28

Met een vader als fotograaf was die voor Vienna geen onbekend gebied en ze
mocht al gauw als eerst individueel op de foto. Nadat iedereen was geweest, was
het tijd voor het tekenmoment. 20 jonge en ambitieuze meiden tekenden deze
dag hun eerste stap naar de droom om ooit profvoetbalster te worden, waaron-
der Vienna. 

Nadat Vienna getekend had kwam een begeleidster kort even naar mij toe omdat
ze nog even wilde praten, ze wilde goedkeuring hebben om Vienna’s foto’s voor
de covers op de website en het magazine te gebruiken. De rest is geschiedenis! 

8 oktober speelt Vienna haar eerste wedstrijd in het Heracles stadion in Almelo.

Aldus de zeer trotse vader van Vienna
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WALKING FOOTBALL 
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Dat ons Walking Footbal team 
groeiende is, en ook goed aan de
weg timmert binnen de lijnen dat 
is al zeker bekend. 

Deze enthousiaste mensen heeft iedere
training en zelfs bij wedstrijden zeer
veel plezier. 
Maar ook buiten het veld gaat het cres-
cendo. Ze zijn zelfs met een hele dele-
gatie wezen lunchen bij de sponsor
Stadstuin Doesburg. 

Gastheer Jurgen heeft ze een overheer-
lijke maaltijd voorgeschoteld.
Het hele gezelschap heeft daarvan
zichtbaar gigantisch van genoten.  
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Op dinsdag 9 november werd het Hans Nijland Walking Football toernooi op
ons complex gehouden. 

Na de gespeelde potjes was er een  gezamenlijke
lunch met de wereldberoemde Doesburgse
Mosterdsoep.

Dit geweldige toernooi (wat zeer zeker voor her-
haling vatbaar is), is mede mogelijk gemaakt door
Jurgen Nijland van de Stadstuin, de Doesburgse
Mosterdfabriek en Aaron Aalderink van museum-
tuin ‘t Olde Ras en natuurlijk niet alle vrijwilligers
te vergeten. 

Het mooiste van alles is, is dat iedereen gigantisch
genoten heeft van deze heerlijke ochtend. 

SPORTCLUB DOESBURG VOOR JONG EN OUD ! 
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Hierbij de opzet van het functieprofiel 
voor de vrijwilligerscoördinator (V).

Sportclub Doesburg heeft tientallen waardevolle vrijwilligers binnen de vereni-
ging rondlopen die zich wekelijks met hart en ziel inzetten. Om deze groep te
werven en te binden is er steeds meer behoefte aan een centrale persoon die aller-
lei zaken die hier rondom spelen te coördineren, een zogenaamde vrijwilligers-
coördinator. De coördinator die wordt gezocht wacht een boeiende en veelzijdi-
ge functie die van groot belang is voor de continuïteit van de club.  

Wat wordt er aan werkzaamheden van je verwacht?    
• Het vormgeven aan het vrijwilligersbeleid
• Het verzorgen van de inventarisatie van de vrijwilligers.
• Het up-to-date houden van het bestand van vrijwilligers.
• Het zorgdragen voor actuele functiebeschrijvingen.
• Het actief werven van vrijwilligers.
• Het geven van voorlichting omtrent het vrijwilligersbeleid

Tijdsinvestering:
• De inschatting is gemiddeld twee uur per week   

Wie zoeken we:
• Een persoon die het leuk vindt om zich in te zetten voor de vereniging en

graag een wezenlijke bijdrage wil leveren aan de maatschappelijke functie
van de club.

• Een persoon die zelfstandig wil werken binnen een gezamenlijk gesteld
kader    

• Iemand die zijn enthousiasme voor de vereniging weet over te brengen op
de andere vrijwilligers. Verder oog én oor heeft voor wat bij de vrijwilligers
leeft en dit in de juiste banen weet te leiden.   

• Om meer balans in de coördinerende functies de krijgen nodigen we met
name vrouwen uit om te reageren.  

Over Sportclub Doesburg:
Sportclub Doesburg biedt al meer dan 100 jaar voetballers en voetbalsters de
mogelijkheden en faciliteiten om hun favoriete vrijetijdsbesteding uit te oefenen
in een sociale, sportieve en plezierige omgeving op een prachtig sportpark. De
club is er voor iedereen, die zich verbonden voelt met Doesburg ongeacht sekse,
leeftijd, ras of geloof. De vereniging wil bijdragen aan de verhoging van het wel-
zijn van de Doesburgse bevolking. Sportclub Doesburg richt zich de komende
jaren op verdere groei van de club in zowel kwantiteit als kwaliteit. 

Augustus jl. hebben wij bij Univé een aanvraag ingediend voor 
het Univé Oost Fonds 2022.

Op ons mooie multifunctionele complex wilden wij graag een vaste betonnen
tafeltennistafel voor onze jeugd- en senioren afdeling. 
Op 8 november kreeg we het mooie bericht van Univé dat de selectiecommissie
uit ruim 100 aanvragen acht winnende projecten had gekozen. Eén van die acht
waren wij!

We hebben een waardecheque gewonnen van maar liefst € 2.500,00 om deze
betonnen tafeltennistafel aan te schaffen en te plaatsen. Het is de bedoeling om
dit in het eerste kwartaal van 2023 te realiseren. 
Eind november kwam Univé met een delegatie naar ons mooie complex om van
de uitreiking van de waardecheque opnames te maken. Zelfs van ons pittoreske
Doesburg werden opnames gemaakt. Het filmpje is inmiddels op onze website en
social media kanalen te bewonderen.

Wij willen Univé Oost hartelijk bedanken voor deze mooie waardecheque.

WINNAAR UNIVÉ OOST FONDS 2022
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Heeft u het al gehoord?
De kinderen hebben op 30 november flink
gescoord!
De pieten wisten maar weinig ballen
Niet in het doel te laten knallen

De pieten en Sint gingen toen maar naar bin-
nen 
Want dat voetballen konden ze niet winnen
Dansen konden de pieten wel heel goed
Van de ene op de andere voet

Een mooi kadootje deed nog veel plezier
Met een pepernootje daar en hier
Tot volgend jaar pieten
en Sint
We hopen dat u ons
dan weer vindt

Bedankt Etos Doesburg en
Staarink Warenhuis
Doesburg voor de
sponsoring en Ferry van
Middelkoop voor de mooie
foto’s.
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Barend Ubbinkweg 9, 6981 EC Doesburg

VRIENDEN VAN AFC AJAX VERLENGEN 
HET RECLAMEBORD

Begin oktober verlengden de Vrienden van AFC Ajax het reclamebord
met 3 jaar.

Deze groep van 18 personen zijn al jaren supporter van de AFC Ajax en inmiddels
ook al jaren reclamebord sponsor bij onze club.

Op de foto Carla Singadji-Starink en Piet de Maar namens de Vrienden van
AFC Ajax.

Wij willen de Vrienden van de AFC Ajax bedanken voor de mooie sponsorbij-
drage en wensen zowel de AFC Ajax als onze club dit seizoen veel succes.
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Mij is gevraagd om een stukje in ons clubblad te schrijven over de Stichting
Sportpark, over wat er zoal gebeurd.

Er vinden van allerlei activiteiten plaats op het sportpark en één van de activi-
teiten die afgelopen 08 november plaats vond was het Hans Nijland Walking
Footballtoernooi. Het was een groot toernooi waar vele teams uit de regio
aan deel namen.
De teams werden ontvangen op ons sportpark met koffie. Daarna werd er
gespeeld en ging men gezamenlijk lunchen en na de lunch werden de finale
wedstrijden gespeeld. Het was een erg gezellig toernooi en het was erg goed
georganiseerd. De prijzen werden door Jurgen Nijland uitgereikt en er was
nog eenwoord van dank aan Jennie, de vrouw van de overleden Hans Nijland.

Zoals jullie wellicht hebben kunnen zien is er hard gewerkt om de kantine
gezellig te maken, er is geschilderd, wanddecoratie aangebracht, bar tafel
neer gezet, wanden gestickerd, sfeer verlichting aangebracht en nog enkele
dingen. U kunt dit zelf bewonderen in onze kantine.
Zonder namen te noemen wil ik iedereen die zich hier voor heeft ingezet heel
erg bedanken.

Wat ik ook onder de aandacht wil brengen dat het aanbod aan snacks is uit-
gebreid in de kantine, ga gerust eens kijken wat er voor u bij is.

Op 04 november jongstleden hebben wij als stichtingsbestuur afscheid geno-
men van Wim en Marieke Egbertzen bij de Stadstuin in Doesburg. Dit hebben
wij gedaan onder het genot van een hapje en een drankje. Aron heeft nog
even het woord genomen en heeft Wim, voor zijn werk binnen het
Stichtingsbestuur, en Marieke bedankt. Hierbij werd een bon voor een hotel-
overnachting overhandigd en een bloemetje voor Marieke.

UDO SCHRIK. 
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EETCAFÉ BRUUT VOORZIET ALLE TRAINERS 
EN LEIDERS VAN MOOIE POLO'S
Trots melden we dat onze sponsor Ruud Wijlhuizen van Eetcafé Bruut alle jeugd
en senioren trainers/leiders heeft voorzien van mooie Hummel polo's.
Ruud is met zijn restaurant al jaren een trouwe sponsor bij onze club en was ook
bereid om deze mooie polo's beschikbaar te stellen.

Aan het gezellige pleintje in
de Roggestraat kunt u bij
Eetcafé Bruut tijdloos genieten
in het hart van onze stad.
U kunt hier terecht voor een
hapje en een drankje of een
uitgebreid diner.

Wij willen Ruud hartelijk
bedanken voor het vertrou-
wen en het be-schikbaar stel-
len van deze mooie polo's.

Op de foto overhandigd
Bennie Winterink (sponsor-
commissie) een polo aan
eigenaar Ruud Wijlhuizen.
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In de vierde klasse D verraste SC Doesburg
zaterdagavond 5 november koploper Angerlo
Vooruit in de derby: 1-0.

Doesburg-trainer Edwin Grotenhuis was na de
wedstrijd laaiend enthousiast na de winst in de
Liemerse derby. ,,Het was een sfeervolle avond
met wel 500 toeschouwers. Dat we wonnen van
de koploper is een stunt en ook dik verdiend. In
de eerste helft ging het gelijk op, maar na rust
kregen we opeens heel veel ruimte van
Angerlo.”

Een zege zat er volgens de Wehlse coach aan te
komen. ,,We waren al een paar keer dichtbij",
aldus Grotenhuis. ,,We hebben keihard getraind
en ik beschik over prima voetballers. Deze over-
winning geeft ons veel zelfvertrouwen. Als we
elke wedstrijd zo goed spelen, kunnen we van
elke tegenstander winnen.”

Bron: De Gelderlander & foto’s Robert Wonnink.

SC DOESBURG VERRAST KOPLOPER ANGERLO VOORUIT.
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Een speler stelt zich voor:
HOE HEET JE:
GANI BASKAL

WAT IS JE LEEFTIJD: 
21

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKSE LEVEN:
Studeren

WAT IS JE WOONSITUATIE: 
Ik woon thuis bij mijn ouders

WAAR WOON JE: 
Dieren

WAT IS JE POSITIE IN HET VELD: 
Ik speel op 10. Aanvallende middenvelder/
spits

WELKE CARRIÈRE HEB JE TOT NU TOE GEHAD: 
v.v. Erica, v.v. Dieren & Sportclub Doesburg

HOE BEVALT HET EERSTE HALF JAAR TOT 
NU TOE BIJ SC DOESBURG:
Goed

WAT IS JE AMBITIE MET SC DOESBURG: 
Zo hoog mogelijk eindigen in de competitie

WAT IS TOT NU TOE JE HOOGTEPUNT BIJ 
SC DOESBURG: 
Dat ik de 1-0 maakte thuis tegen Angerlo

WAT IS JE FAVORIETE PROFESSIONELE 
VOETBALCLUB: 
Manchester United

WIE IS FAVORIETE PROFESSIONELE 
VOETBALLER: 
Lionel Messi

HEB JE NOG HOBBY’S NAAST HET VOETBAL: 
Voetbal is mijn enige passie ! ! ! 

Gani
Baskal
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SPORTCLUB  DOESBURG BEDANKT     DE  VOLGENDE  PAKKETSPONSOREN
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Een speler stelt zich voor:
HOE HEET JE:
Robin Roerdink

WAT IS JE LEEFTIJD: 
19

WAT DOE JE IN HET DAGELIJKSE LEVEN:
School, Werk, Stage en Trainen

WAT IS JE WOONSITUATIE: 
Ik woon thuis bij mijn ouders

WAAR WOON JE: 
Dieren

WAT IS JE POSITIE IN HET VELD: 
Keeper

WELKE CARRIÈRE HEB JE TOT NU TOE GEHAD: 
Ik speelde al sinds de mini’s bij v.v. Dieren

HOE BEVALT HET EERSTE HALF JAAR TOT NU
TOE BIJ SPORTCLUB DOESBURG:
Het was even wennen, maar er heerst een
gezellige en leuke sfeer

WAT IS JE AMBITIE MET SPORTCLUB DOESBURG: 
Zoveel mogelijk punten te pakken in de
tweede seizoenshelft

WAT IS TOT NU TOE JE HOOGTEPUNT BIJ
SPORTCLUB DOESBURG: 
De 1-0 thuisoverwinning tegen Angerlo
Vooruit

WAT IS JE FAVORIETE PROFESSIONELE 
VOETBALCLUB: 
Ajax

WIE IS FAVORIETE PROFESSIONELE VOETBALLER: 
Manuel Neuer

HEB JE NOG HOBBY’S NAAST HET VOETBAL: 
Gamen

Robin
Roerdink
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Wij helpen u graag 
met beveiligen

Zodat u zichzelf niet 
hoeft te verdedigen

www.abcobeveiliging.nl

2022/2023 • december no.1

53

Rood-Blauw te Doesburg gehuldigd in 1949 
na een 4-1 overwinning op S.C. Dieren

Uit de Oude Doos

JAN JANSEN BOUWKUNDIG ADVISEURS 
UIT WESTERVOORT SLUIT EEN NIEUWE 
SPONSOROVEREENKOMST 
Afgelopen week tekende Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs uit Westervoort een
nieuwe sponsorovereenkomst voor 3 jaar.
Jan Jansen Bouwkundig Adviseurs is een adviesbureau met jarenlange ervaring op
het gebied van bouwkundig tekenwerk, advies en project- en procesbegeleiding.
Tegenwoordig richt men zich ook op de nieuwe markt
van het duurzaamheidsvraagstuk.
Ze zijn inmiddels ISSO gecertificeerd EP- adviseur
woningbouw, utiliteitsbouw en detailopnamen. Ze ver-
zorgen de zogenaamde Energie Prestatie Labels.
Jan is in zijn woonplaats Westervoort ook nauw
betrokken bij voetbalclub Sc. Westervoort en weet hij
als geen ander hoe belangrijk sponsoring voor een ver-
eniging is. Daarom wil Jan ook weer een bijdrage leve-
ren aan onze club in de vorm van een mooi sponsor-
pakket.

Op de foto tekent Jan Jansen 
de sponsorovereenkomst.
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Sportclub
Doesburg

NIEUWJAARS
RECEPTIE

WANNEER: ZATERDAG 7 JANUARI 2023
LOCATIE: SPORTPARK DOESBURG

SNERTTOERNOOI VANAF 13.00 UUR
VOOR ALLE LEIDERS/TRAINERS,
SENIORENTEAMS VELD EN
ZAAL- EN JO19 TEAMS

INLOOP: VANAF 15.00 UUR
16.00 UUR: TOESPRAAK VOORZITTER
MUZIKALE OMLIJSTING
KUMP GOED EN ANDRÉ HAZES!

Gezamenlijk gaan we het
nieuwe jaar vieren met een

hapje en een drankje...
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Doesburg
06-26334811
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Wat een leuke, gedisciplineerde, graag en
snel lerende multi-culti groep jongens is de
JO16-1 van Sportclub Doesburg. Helaas krij-
gen ze al sinds het begin van dit voetbalsei-
zoen niet de aandacht en begeleiding die ze
meer dan verdienen. 

De huidige ‘interim-trainers’ Jeroen
Nagtegaal en Rodney Hartgers konden het
bij de start van het nieuwe seizoen niet over
hun hart verkrijgen om deze groep mede te
delen dat er helaas niet getraind en gevoet-
bald kon worden omdat er geen begeleiding
was. Ze namen zich voor om deze klus tijde-
lijk te combineren met het trainerschap van
de JO19-1 en in de eerst maand(en) op zoek
te gaan naar een of meerdere geschikte trai-
ners en leiders. 

HET IS NU ZONDAG 4 DECEMBER EN WE
HOPEN MET DIT ARTIKEL OP EEN VERLAAT
SINTERKLAASCADEAU VOOR DIT LEUKE
TEAM.

Eind augustus/begin september gestart met
een zeer krappe groep en Erik die al voor de
start van de eerste training geblesseerd raak-
te toen hij zonder een goede warming-up op
het doel begon te schieten. Lekker trainen
op de maandag en woensdag van 18.30 uur
tot 19.45 uur en op de zaterdag een beker-
wedstrijd spelen in de 3e klasse. Al snel bleek
dat dit een getalenteerde groep is die hun
graag wil leren en met 4 overwinningen en
1 gelijkspel de bekerpoule winnend afsloot.
Ze hoopten op promotie naar de 2e klasse
en de gebeden werden verhoord. Om vast te
wennen aan dat hogere niveau werd er in de
herfstvakantie vriendschappelijk geoefend
tegen AV JO16-1 en dat hebben ze geweten.
Op een zaterdagochtend vroeg werden ze in
Angelo volledig overklast. Oke, dat was even
slikken maar toch zijn de jongens vol
enthousiasme gestart aan de 2e fase van de
competitie. En dit enthousiasme werd
gezien en ‘nieuwe’ spelers wilden zich graag
aansluiten en met de tussentijdse aankopen
Semih, Tijn, Ceyhun en Navaro kreeg de
selectie een mooie kwaliteitsimpuls en

kwam het qua
bezetting op een
ideale grootte van
16 spelers.

Wel besloten de trainers dat het nu uit zelf-
bescherming echt tijd werd om zelf een stap-
je terug te doen. Alleen nog trainen op de
woensdag en dat is niet de leukste medede-
ling om te doen. Gelukkig hebben we Rick
Bosch, al jarenlang een zeer gewaardeerde
jeugdtrainer, bereid gevonden op de maan-
dagavond een combinatietraining te verzor-
gen voor de JO19-2 en de JO16-1 en daar
maken de laatsten gelukkig ook gretig
gebruik van.

Het blijft iedere zaterdag een enorme uitda-
ging om de begeleiding ingevuld te krijgen
en daarbij willen we graag de scheidsrech-
ters Cees van Campen, Joop Tankink en
Ronald Kock bedanken voor hun belangrijke
afwisselende wekelijkse bijdrage. Op het
moment dat Jeroen en/of Rodney het echt
niet de hele wedstrijd kunnen combineren
dan helpen Willem (vader Bauke) en Sylvie
(moeder Jelle) gelukkig en daarnaast springt
de trainer van de JO12-2 Gert-Jan heel af en
toe bij maar zoals iedereen begrijpt is deze
situatie verre van ideaal en doet het vooral
geen recht aan dit leuke team dat ondertus-
sen op het veld enorme stappen blijft
maken. 

Met nog 1 wedstrijd te gaan op plek 3 met
10 punten uit 6 wedstrijden en op zaterdag
3 december zeer terecht met 1-0 gewonnen
van de tot dan toe ongenaakbare koploper
RKPSC JO16-1. Dus ook na de winterstop zat
dit team in de 2e klasse blijven spelen en dat
is echt een hele knappe teamprestatie.
Mocht je na het lezen van dit artikel denken
hierbij ga/wil ik ondersteunen dan vragen
we je contact te zoeken met Rodney
Hartgers: 
06-25057624 of r.hartgers1@chello.nl.
Namens de spelers van de JO16-1 al vast
enorm bedankt voor jouw bijdrage en hun
nummer 1 sinterklaascadeau!

WORD JIJ NA DE WINTERSTOP DE NIEUWE 
TRAINER/BEGELEIDER VAN ONZE JO16-1?
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