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PLUS Bruil
De sportieve
supermarkt van
Wehl en omstreken.

BodyAction
WEHL

Cardio-fitness
Indoorcycling
Halter-training
Aerobics
Tube-training
Kids-aerobics

Geen tijd om te winkelen, bestel via plus.nl
Openingstijden: ma-za 07.00-21.00 zo 12-18
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plus.nl
2019

Klantvriendelijkste
Supermarkt

2019

Circuit-training
Rugscholing
Herstel- training
Club-Yoga
Club-Power
Streetdance

- Verkoop van motorbrandstoffen, butaan en propaan.
- Uitgebreide shop.
- Nieuwe gasbussen verkrijgbaar, tevens ook afvullen!
- Diesel op locatie leveren is mogelijk.
- Professionele Roll-over Carwash.

Bel voor een

gratis proefles!

BodyAction
Sportcentrum
Beekseweg 21/29
7035 AV Wehl
Tel. 0314-682195
Mail: info@bodyactionwehl.nl
Website: www.bodyactionwehl.nl

Voorwoord

gemaakt om het sportpark verder te verduurzamen, denk hierbij aan het energieneutraal maken.

B

este Concordia-leden,
vrijwilligers en sponsoren,

De nieuwe informatiegids van het seizoen 20202021 ligt iets later dan gepland dan toch voor u.
We kunnen wel zeggen dat 2020 een bijzonder jaar
is geweest door het coronavirus en de gevolgen
ervan. Een tijd dus waarin iedereen wel te maken
heeft gekregen met het coronavirus en waar voetbal ook bij Concordia ineens een bijzaak bleek
te zijn. Op zondag 8 maart werd de laatste wedstrijd door ons 1e elftal in het seizoen 2019/2020
gespeeld en het heeft tot aan september geduurd
voordat er weer wedstrijden door zowel jeugd als
senioren gespeeld konden worden. Ondertussen is
de huidige competitie ook alweer stilgelegd door
het virus en moeten we zeker tot januari 2021
wachten totdat er hopelijk weer in competitieverband gevoetbald kan worden. Laten we hopen dat
we het coronavirus dan onder controle hebben en
dat dit niet wordt uitgesteld maar enige zekerheid
omtrent dit hebben we niet.
Verbinding
Ondanks het coronavirus blijven we de verbinding
zoeken in de Wehlse en Nieuw-Wehlse samenleving. Concordia is er een club die ertoe doet en
belangrijke plek inneemt. Een sociale ontmoetingsplek voor iedereen binnen onze gemeenschap. Zo
werken we samen met Elver en is er sinds kort de
SportBSO van Ester Gelsing actief op ons sportpark.
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen hier sporten, plezier
maken op het sportveld en kennis opdoen van verschillende sporten, waaronder voetbal natuurlijk.
Daarnaast zijn we ook nog in gesprek met verschillende groepen in Wehl, die voor activiteiten
gebruik willen maken van ons prachtige sportpark.
Onderhoud accommodatie en evenementenplein
De komende jaren zal een gedeelte van de focus liggen op het onderhoud en verduurzamen van onze
accommodatie. Met behulp van de klusploeg en
de accommodatiecommissie zijn veel werkzaamheden de laatste tijd in eigen beheer uitgevoerd.
Deze zomer is door een grote groep vrijwilligers
in recordtempo het evenementenplein, de tribune
bij het kunstgrasveld en het beachvolleybalveld
aangelegd. We mogen met zijn allen trots zijn dat
met vereende kracht zo’n prachtig plein tot stand
is gekomen. Op dit moment worden er al plannen

Dank vrijwilligers
Om een vereniging draaiende te houden is het
belangrijk dat de financiën op orde zijn, maar nog
belangrijker dat we kunnen rekenen op actieve
leden en ouders. Ondanks het coronavirus zijn
veel vrijwilligers nog steeds wekelijks in de weer.
Denk bijvoorbeeld aan het trainen en begeleiden
van de jeugd en senioren, organiseren van diverse
activiteiten, onze kantine, uitvoeren van diverse
klussen, bestuurswerkzaamheden en diverse commissie. Daarom grote dank aan alle vrijwilligers en
wij hopen dan ook dat we de komende jaren nog
gebruik kunnen maken van jullie inzet voor onze
mooie vereniging.
Op zoek naar vrijwilligers
Om een gezonde vereniging te zijn en te blijven,
zijn wij op zoek naar vrijwilligers die actief willen zijn voor onze voetbalclub. Wij zien Concordia
graag als een echte ‘ledenvereniging’. Wij hopen
dan ook dat meer leden en ouders hun steentje bij
willen dragen aan Concordia. Ben je geïnteresseerd
en wil je meer informatie? Een bestuurslid staat je
graag te woord.
Tot slot
Trots ben ik op deze 6e editie van deze informatiegids. Met informatie over onze vereniging, spelers,
vrijwilligers en activiteiten. Met name de prachtige
teamfoto’s waarbij de 1,5 meter wordt gehanteerd
zijn heel bijzonder. Naar de adverteerders en sponsors spreek ik mijn dank uit, door jullie steun kunnen we deze gids ieder jaar blijven maken.
Ten slot blijft voetballen natuurlijk wel de hoofdzaak bij Concordia. Laten we
hopen we het virus snel onder
de knie krijgen en dat vanaf
januari de bal weer kan rollen.
Blijf met zijn allen gezond. Ik
wens jullie fijne feestdagen en
een gelukkig en vooral sportief 2021 toe. Veel lees-plezier
en graag tot ziens in het nieuwe jaar op ons mooie complex
De Grindslag.
Met vriendelijke groet,
Bas Helmink
Voorzitter Concordia Wehl
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CLUBINFO
Opgericht
11 augustus 1914
Aantal leden
Circa 650
Adres sportpark Doesburgseweg 20 7031 JC Wehl
‘De Grindslag’
tel. 0314 - 68 17 98
Cor. adres
Postbus 10, 7030 AA Wehl
Internetsite
www.concordia-wehl.nl
Clubkleuren
Rood shirt – witte broek- rode sokken
Senioren:
15 elftallen waarvan 11 zondag, 1 zaterdag 2 heren 35+ & 2 dames 30+
Junioren:
8 elftallen (3 JO19 teams, 2 JO17 teams & 1 MO17 team, 2 JO15 teams)
Pupillen: 	15 teams (2 JO13 teams, 2 JO12 teams, 2 JO11 teams, 3 JO10 teams, 2 JO9-teams,
2 JO8 teams, 1 JO7-teams & 1 JO6 team)
Speelvelden
5 Speelvelden (waarvan drie verlicht en een kunstgras)
Redactie: Berry Evers en Simone Pastoors. Met bijdragen van: Nick Jansen, Jeffrey Meijer, Irma Goorman,
Marc Hebing, Bart Nengerman, Hemmie Caldenhoven en Bas Helmink Vormgeving: Jeroen Martens
Fotografie: Tonnie Hesseling, Benny Verstege en Jan Evers Druk: Preduxion
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Hoofdsponsor PLUS Bruil breidt assortiment verder uit

“Keuze uit een nog ruimer vers
en ambachtelijk aanbod”
Gerard en Shirley Bruil van PLUS Bruil Briljant hebben een uitdagend en megadruk
jaar achter de rug. Voor het tweede seizoen is het sympathieke ondernemersstel
hoofdsponsor van Concordia Wehl. Gerard: “De fijne sfeer bij Concordia en het
je altijd welkom voelen, dat is wat wij in onze winkel ook nastreven. Met een
fantastisch team medewerkers en een ruime productkeuze, waaronder vers
en ambachtelijk. Door corona is dat verder uitgebreid. Mensen zijn meer gaan
thuiswerken en er wordt thuis uitgebreider en vaker gekookt.”

V

erspakketten voor lasagne en soep bijvoorbeeld worden veel gekocht. Gezond en
makkelijk zelf te maken. Maar we verkopen
ook meer tapas, borrelhapjes en vleeswaren. Net als
brood en gebak van bakker Paul Berntsen en salades
van groenteboer Koos Prins. Iedereen wil het thuis
gezellig maken, nu we niet meer zo makkelijk uit
eten kunnen gaan. Het is een bijzondere situatie
waar we met zijn allen in zitten. Ik blik terug met
een dubbel gevoel terug op deze periode. Omdat ik
weet, dat het voor veel andere sectoren heel zwaar
is…Tijdens corona ben ik gaan samenwerken met
Feestkoning en heb ik personeel van hem ingehuurd. Lokale samenwerkingen met andere bedrijven waar je gebruik maakt van elkaars personeel in
branches waar het rustiger is. Dat zie ik ook om me
heen gebeuren en zo kun je elkaar helpen.”
Thuisbezorging boodschappen
“De eerste maanden na corona waren enorm hectisch. We hebben voor de winkel, ons personeel
en de klanten alle voorzorgsmaatregelen genomen die nodig waren. Er mogen maximaal 83
klanten binnen zijn en dat is dus ook het aantal
karren wat we hebben. De winkelkarren worden
buiten automatisch gereinigd, er staan bij beide
ingangen desinfectiepalen, schermen bij de kassa
en draagt ons personeel mondkapjes. Ik heb meer
personeel ingepland, om alles zo soepel mogelijk
te laten verlopen. Daarnaast bezorgen we. Bij ons
geen wachttijden van een week, zoals bij een aantal andere supermarktketens. Dit komt omdat zij
vanuit regionale punten de boodschappenpakketten laten samenstellen en bezorgen. Wij doen dat
rechtstreeks vanuit onze winkel en het wordt de
volgende dag thuisbezorgd. Dat kan via plus.nl of
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je geeft de bestelling door. Juist nu is het belangrijk
om deze extra service te verlenen. We bezorgen
dagelijks van 08.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur
’s avonds. Vanaf 7 december hebben we een pick-up
point op het A18 bedrijvenpark, waar je bestelde
boodschappen in de auto worden gezet.”
Erkend drogist
Bij Plus Bruil was al een aanbod van zelfzorggeneesmiddelen verkrijgbaar. Sinds kort is dat uitgebreid, omdat ze nu ook erkend drogist zijn en
de klanten van een goed advies kunnen voorzien.
Gerard: “Uit onderzoek is gebleken dat mensen
met name ‘s avonds en in het weekend medicijnen nodig hebben. Dan is het fijn, dat we dit als
supermarkt deels aan kunnen bieden. We blijven
in onze winkel innoveren. Pasgeleden hebben we
15.000 papieren productschapkaartjes vervangen
door digitale, waardoor de klant altijd de juiste prijs
ziet. Daarnaast zijn er nieuwe zelfscanners, die het
boodschappen doen nog makkelijker maken.”
Nieuwbouwplannen PLUS Bruil
De nieuwe winkelplannen voor een grotere PLUS
Briljant 2.0. zijn in een ver stadium. Een traject dat
veel tijd kost. Naast de flessenautomaat in de winkel hangt een sfeerimpressie hoe het nieuwe filiaal
eruit gaat zien. Gerard: “Een groter oppervlakte,
bredere looppaden en een nog ruimer assortiment.
Met meer plek voor de versafdelingen en parkeerplaatsen. Onze klanten komen uit Wehl, maar ook
Nieuw-Wehl, Kilder, Loil, Didam, Angerlo, Drempt,
Hummelo, Keppel, Doesburg en omstreken,
Beek en Loerbeek. We hebben veel vaste klanten.
Boodschappen doen bij ons voelt voor veel klanten
gemoedelijk en als thuiskomen.”
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Geen voedselverspilling
PLUS Bruil heeft een groot aanbod verse producten en is alert op voedselverspilling. “Regelmatig
doneren we aan de Voedselbank Doetinchem en
het brood van zaterdag gaat naar Kinderboerderij
Kokiezier” vertelt de Wehlse ondernemer. “Verder
bieden we dagelijks versproducten als groenten en
fruit aan op de app Too Good To Go. Via deze app
koop je een box voor € 4,99 met een minimale
waarde van € 15. Binnen vijf minuten is dat vaak
al uitverkocht.”
www.plus.nl

Shirley & Gerard Bruil

Fijne werksfeer
Dat het fijn werken is bij PLUS Bruil, laat de lange
wachtlijst zien van scholieren die graag bij de
supermarkt willen werken. Naast het vaste team,
zijn er veel jongeren die in de avonden en weekenden vakkenvullen. Gerard en Shirley sturen een
team van ongeveer 100 medewerkers aan. “We vinden het belangrijk dat alles voor ons personeel goed
geregeld is en ze prettig kunnen werken. Dat zorgt
voor een fijne en persoonlijke sfeer en dat stralen
ze ook uit naar onze klanten. Iedere maand hebben
we een medewerker van de maand op Facebook
en hij of zij krijgt van ons een bos bloemen en een
cadeaubon.”
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Heeft u uw
wensen al
vastgelegd?

A18 Bedrijvenpark
Argonstraat 1
Wehl
0314 - 684 421
www.eversauto.nl

Regel het met een testament
Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt?
Zonder testament wordt uw nalatenschap volgens vaste regels verdeeld over
uw naaste familie. Heeft u andere wensen voor uw nabestaanden?
Leg uw laatste wil dan vast in een testament.
Onze specialisten zorgen met deskundige en persoonlijke begeleiding dat
het juridisch goed geregeld is.

Elk moment goed geregeld.
Keppelseweg 1, 7001 CE Doetinchem
+31 (0)314 - 37 22 22 info@vwdknotarissen.nl
www.vwdknotarissen.nl

Als mkb-ondernemer bent u
gefocust op uw vakgebied.
Daar verdient u uw geld mee...

MEIJER
FRERIKS

Reparatie, Onderhoud en Service
Uw auto is in goede handen!

administraties
belastingen
advies

Voor belangrijke bijzaken als
administraties, jaarrekeningen
en belastingen moet u kunnen
vertrouwen op een specialist.

Grotestraat 20, 7031 AH Wehl
Tel. (0314) 68 11 59 - bram@echtebakker.nl

MeijerFreriks, tot uw dienst!

|

TB

Eekhegstraat 2
6942 GK Didam
0316 - 820 219
contact@meijerfreriks.nl
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RUSSEN

Timmer- en Bouwwerkzaamheden

www.meijerfreriks.nl

0630486338

www.wieggersbouw.nl

info@wieggersbouw.nl

Bestuur Concordia Wehl

GERARD HEBING
ELEKTROTECHNIEK

Martin Kloppenburg

Hemmie Caldenhoven

Functie: Interim Bestuurslid
commerciële zaken / secretaris
Bestuurslid sinds: 2019
Beroep: Projectmanager Vastgoed

Functie: Bestuurslid accomodatie
en duurzaamheid
Bestuurslid sinds: 2019
Beroep: afdelingshoofd
wijkonderhoud gemeente Arnhem

Functie: Bestuurlid voetbalzaken
Bestuurslid sinds: 1995
Beroep: Pensioen

Jeroen Freriks

Functie: Voorzitter
Bestuurslid sinds: 2018
Beroep: Zelfstandig financieel
concultant Planning & Control

Functie: Penningmeester
Bestuurslid sinds: 2014
Beroep: Belasting adviseur

Functie: secretaris.
Bestuurslid sinds:
2020
Beroep:
Interim Senior
Salarisadministrateur

Voor vragen:
secretaris@concordia-wehl.nl
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Arno
Hoksbergen

T +31(0)26 325 97 06 • info@bordbusters.nl • www.bordbusters.nl • VCA** • ISO 9001/2008
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autobelettering • bewegwijzering • full colour prints
gevelreclame • ontwerp • projectborden

A

S

Beekseweg 105, 6942 NX Nieuw-Dijk
tel.: 0316-24 12 46
mobiel 06-22423090

ZER

KEPPELSEWEG 4
7031AS WEHL

www.concordia-wehl.nl
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Corona zorgt voor
onverwacht einde seizoen
2019 en start 2020
Voetbalseizoen 2019-2020 werd in maart plotseling onderbroken door Covid 19.
Het overgewaaide virus uit China, zorgde ervoor dat de resterende wedstrijden
niet meer kon worden gespeeld. Hiermee kwam een plotseling einde aan een
historisch voetbaljaar, waarin nog een kwart van de wedstrijden moest worden
gespeeld en de strijd om de prijzen nog in volle gang was. Ondanks dit vervroegde
einde van het seizoen blikken we nog even kort terug op dit voetbalseizoen.

Jeugd
Ook voor de jeugdelftallen een voortijdig einde
van het seizoen. De JO19-1 hield zich goed staande
in de hoofdklasse. In de beker werd de halve finale
gehaald. Tijdens het seizoen stopte helaas trainer
Renald Majoor vanwege zijn werk voor zijn stichting
De Stilte Verbroken. Assistent Tom Gieling werd
benoemd als zijn opvolger. De JO17-1 behaalde ook
de halve finale in de beker en werd tweede in de
competitie (halve competitie in de eerste klasse).
De kampioenswedstrijd werd jammer genoeg begin
januari verloren. De halve finale tegen Enter Vooruit

JO17-1

werd helaas niet gespeeld. Bij JO13-1 is afscheid
genomen van de trainers Michel en Frank Welling.
De broers hebben jarenlang verschillende jeugdteams onder hun hoede genomen en dit altijd met
veel toewijding en passie gedaan. Het stokje wordt
overgenomen door Tom Zweers, Simon Delfsma en
assistent Swen Kock. Naast de selectieteams hebben
de andere teams met veel plezier gespeeld en mogen
we als club trots zijn dat we nog altijd de beschikking hebben over vele vrijwilligers, die de trainingen
en wedstrijden in goede banen leiden.
Vooruitblik
Inmiddels is het nieuwe voetbaljaar gestart en ook
alweer gestopt. De tweede golf heeft ervoor gezorgd
dat alle competities zijn gestopt. Hoe het verder gaat
is afwachten. De KNVB heeft het zogenaamde Plan B
geïntroduceerd. Dit houdt in dat we mogelijk rond
half januari weer wedstrijden kunnen spelen. Als
voetballiefhebbers hopen we natuurlijk dat dit plan
ten uitvoer kan worden gebracht, maar de huidige
cijfers zijn nog niet bepaald positief. Gelukkig mag
de jeugd t/m 18 jaar nog trainen en zijn er de nodige
onderlinge oefenwedstrijden gespeeld tussen de verschillende jeugdteams.

Concordia-W 1
Het eerste elftal van Concordia was bezig aan een
sterk seizoen. In de laatste wedstrijd voordat corona
de competitie stillegde, werd thuis koploper MASV
met ruime cijfers (3-0) verslagen. Op moment van
het beëindigen van de competitie stond ons eerste
elftal van trainer Angenent op de 4e positie met
geringe achterstand op de nummer twee. Gezien
de resultaten na de winterstop lag het in de lijn der
verwachtingen, dat we in de nacompetitie promotie
konden behalen. Het mocht echter niet zo zijn. Ook
nam hoofdtrainer Angenent afscheid van Concordia.
Hij verdiende door zijn goede resultaten een transfer
naar RKHVV, uitkomend in de 1e klasse. Daarnaast
werd afscheid genomen van een aantal spelers, zoals
sterkhouders Brian Smit (Silvolde) en Marco Corba
(eveneens RKHVV).

Concordia-W 2
Het tweede elftal van Concordia-W, onder leiding
van Dirk Feege, was volop in strijd om de nacompetitie te ontlopen. Feege die inmiddels is vertrokken
naar FC Winterswijk 1 (zat), kijkt met veel genoegen
terug op zijn tijd bij Concordia. In de twee seizoenen
onder zijn leiding bleef het elftal netjes in de hoofdklasse reserve; het hoogste niveau voor reserve-elftallen. Toen de competitie door corona gestopt werd,
was de ploeg nog in felle strijd om niet te degraderen.
Hoe het zou zijn afgelopen blijft een vraag…Trainer
Michiel Buiting van ’t Peeske 1 volgt Dirk Feege op.

JO7-1

JO19-1

Zaterdag 2
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“We hebben meer dan een
warm en sociaal hart voor
jullie stichting”

Bergh in het Zadel heeft sinds 2012 een speciale band met Concordia Wehl.
Vanaf dat jaar collecteert clubvrijwilliger Marion van Arem tijdens het jaarlijkse
tweedaagse jeugdtoernooi. De club ondersteunt daarmee ook oud-trainer van
Concordia en fietser van BIHZ, Huub van Laarschot. In verband met COVID-19
is Nederlands grootste jeugdvoetbaltoernooi met 2.500 voetballers in 2020 niet
doorgegaan. Voorzitter Bas Helmink en voorzitter Sponsorcommissie Berry
Evers vertellen over hun club, BIHZ en het motto ‘Meer dan voetbal’.

E

ind 2013 werd de samenwerking tussen BIHZ
en de Wehsle voetbalclub op sportcomplex De
Grindslag officieel gemaakt. Twee promotieborden met de gezamenlijke logo’s werden onthuld
door mede-oprichter van BIHZ Wim Hendriksen
en namens Concordia door Berry Evers, destijds
secretaris van de jubileumcommissie ‘Concordia
100 jaar’ en toenmalig voorzitter van de sponsorcommissie Eugene Alofs. “Met het label ‘Meer dan
voetbal’ laten wij zien dat we niet alleen voetballen”, vertelt Berry. “We hebben meer dan een warm
en sociaal hart voor jullie stichting. Met een deel
van de sponsorinkomsten uit het 100-jarige jubileumjaar in 2014, hebben tijdens de finish van de fietsers in 2015 onze jeugdvoetballers een geweldige
cheque van € 7.500 aangeboden. Verder is er een
succesvolle sponsorbijeenkomst bij De Graafschap

geweest met Hans Kraaij, voor onze sponsoren en
de Ambassadeurs van BIHZ. Ik sluit niet uit, om in
de toekomst nogmaals samen wat te organiseren.”
Voetbal en fietsen
Naast voetbal, speelt fietsen een belangrijke rol
in hun leven. Beiden fietsten verschillende keren
mee met de wielerklassieker Amstel Gold Race. Bas
wilde dit jaar meedoen, maar de tocht is uitgesteld
naar april 2021. Berry was uitgeloot, maar vorig
jaar fietste hij deze tocht met Huub van Laarschot.
Sinds kort is hij lid van WTV Centurion. “Bij mijn
fietsclub zijn meerdere BIHZ-renners, ik sluit niet
uit dat ik een keer deelneem aan de tocht. Ik probeer wekelijks twee tot drie keer op mijn fiets te
stappen. Ik vind het heerlijk om zo mijn hoofd leeg
te maken.” Ook Bas Helmink overweegt deelname
aan de tocht. “Jannie Evers heeft me al meerdere
keren gevraagd om deel te nemen, misschien fiets
ik een keer als gastrijder tijdens de jaarlijkse reünietocht mee.”
Prachtige regionale club
Bas: “Concordia staat midden in de Wehlse samenleving. Sindskort werken we samen met Elver
waarbij een groep cliënten dagbesteding heeft op
ons park. Najaar 2020 start de sport-BSO van Ester
Gelsing en op het nieuwe evenementenplein wordt
een beach-volleybalveld aangelegd. Als grootste
sportvereniging van Wehl zoeken we de verbinding met inwoners en andere sportverenigingen.
BIHZ is net als wij een prachtige regionale club, die
belangrijk onderzoek ondersteunt. Bij onze club
zijn we ook leden kwijtgeraakt door deze ziekte.”

Foto: Martie Seesing

Tekst: jubileumeditie magazine Ambassadeurs voor Bergh in het Zadel

Voetbalclub Concordia Wehl collecteert jaarlijks
voor Bergh in het Zadel

Met een deel van de sponsorinkomsten uit het 100-jarige jubileumjaar in 2014, hebben tijdens de finish van de fietsers in 2015 onze
jeugdvoetballers een geweldige cheque van € 7.500 aangeboden
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Beide Concordianen hebben van heel dichtbij te
maken gehad met de ziekte. Berry: “Mijn beide
ouders kregen recentelijk kanker, hadden geen uitzaaiingen en inmiddels gelukkig hersteld, maar je
weet dat het terug kan komen. Het moment dat ik
het hoorde, waren we op vakantie en dan staat alles
stil.” Bas is zijn vader en schoonvader verloren aan
kanker. “Mijn vader kreeg zes jaar geleden agressieve darmkanker met uitzaaiingen in de lever en
endeldarm. Hij wilde nog zo graag leven en heeft
zo gevochten. Maar 2,5 maand later overleed hij. Ik
stond naast hem. Hoe symbolisch: voor hem stopte
hier de tijd, terwijl zijn horloge verder tikte.”
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13

Entree

Velddienst

Voor competitiewedstrijden van Concordia 1 betaal
je entree. Bij de start van het nieuwe seizoen, kan
er tijdens de eerste twee thuiswedstrijden een seizoenkaart worden gekocht. De toegang voor leden,
donateurs en sponsoren is gratis.

Het team vrijwilligers van de velddienst zorgt voor
het speelklaar maken van de velden, de kleed
kamers en thee en limonade in de rust. De commissie technisch onderhoud waarborgt de kwaliteit
van De Grindslag. De velddienst bestaat uit Herman
Steman, Fred Verheij, Remi Willemsen en Jan van
Arem. Wilco Hoksbergen en Michiel Schrijvers zijn
standby.

Loterij
Bij iedere thuiswedstrijd worden lootjes verkocht.
De loterij is een ‘blinde-pool-loterij’. Op elk lot zitten twee luikjes, die kunnen worden losgescheurd.
Hieronder staat een rust- en een eindstand.
Leuke prijzen
Iemand die het lot heeft met de juiste rust- en eindstand, ontvangt een leuke prijs. Deze is na afloop
van de wedstrijd af te halen in de bestuurskamer.
De opbrengst van de loterij is voor de jeugdafdeling
van Concordia Wehl.

Klusploeg

Verzorgers

Materialen
De materiaal commissie verzorgt de kleding voor
spelende leden en begeleiding. Daarnaast ook alle
materialen die nodig zijn voor de teams om te kunnen trainen en spelen.

Schoonmaakdienst

Peter Koster en Frank Ros

Ook meehelpen?
René Rosmüller:
0314-683077
Commissie technisch onderhoud v.l.n.r.: Jan Evers,
Alex Kemperman, Harry Henrix, Jos Reulink, René
Rosmüller, John Reijmer Wilco Linnenbank en Roel
Boerstal

Heb je last van een blessure? Voor al je vragen en
behandelingen kun je terecht bij onze sportverzorgers Peter Koster en Frank Ros.
Frank is voorafgaand aan de trainingen van de senioren op dinsdag- en donderdagavond aanwezig op
ons complex. Op wedstrijddagen is Frank aanwezig
bij de thuiswedstrijden, bij uitwedstrijden is Peter
aanwezig.

Communicatie
Concordia probeert iedereen die
betrokken is bij onze vereniging
zo goed mogelijk te bereiken. Veel
daarvan gaat tegenwoordig via social
media (Twitter / Facebook) of onze
website. Dus heb je iets te melden?
Is jouw team kampioen? Heeft jouw
team een derby gewonnen? Is je trainer jarig en houdt hij er niet van om
in de belangstelling te staan? Lever
dan tekst en foto aan bij ons. Wij
zorgen er dan voor dat het via de verschillende kanalen wordt verspreid.
We zullen natuurlijk wel rekening
moeten houden met de AVG.
Heb jij nog goede ideeën of suggesties? Die zijn van harte welkom.
Stuur ons een mail:
communicatie@concordia-wehl.nl
Herman Peeters, Frank Welling, Kris van de Westeringh en Berry
Evers
Schoonmaakdienst: Jan en Marion van Arem

14
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Jeugdcommissie

Dankzij scheidsrechters
verloopt competitie vlekkeloos

Een belangrijke taak van de Jeugdcommissie is om te zorgen dat alles binnen en rond
de jeugdteams goed geregeld is. Spelvreugde en fairplay (respect) staan centraal bij de
trainingen en de wedstrijden die gespeeld worden.

Concordia Wehl heeft een mooie groep clubscheidsrechters. Daar zijn we
bijzonder trots op. Dankzij deze dappere strijders verloopt de competitie op ons
complex ieder weekend vlekkeloos. Wel neemt het aantal scheidsrechters af
en zijn we dringend op zoek naar versterking. Mocht je interesse hebben om te
gaan fluiten neem contact op met Paulien Hebing of Bennie Jansen.

Zorgt voor indeling jeugdteams en fairplay voetbal

D

e Jeugdcommissie begint het nieuwe kalenderjaar al met de voorbereidingen voor het
komende voetbalseizoen. Coördinatoren, leiders en trainers maken de indelingen. Daarbij wordt
zoveel mogelijk geprobeerd met ieders wens rekening
te houden.
Naast de teamindelingen speelt ook het vinden van
voldoende trainers en leiders een belangrijke rol. Voor
ons is ieder jeugdlid belangrijk: of hij of zij nu op prestatief of recreatief niveau voetbalt. Komend seizoen
hebben we 24 jeugdteams waar we zeer content mee
zijn.
Vrijwilligers
Wat is een vereniging zonder vrijwilligers? Dit seizoen doen we weer een beroep op veel vrijwilligers die
steeds moeilijker te vinden zijn, zoals ook in de media
te lezen is. Dankzij hun geweldige inzet, kan de jeugd
bij Concordia voetballen. Daarnaast worden door deze
vrijwilligers jaarlijks ook nog diverse activiteiten georganiseerd zoals:
• Instuif jeugd
• Zaalvoetbal IJsselstreek (afgelast i.v.m. corona)
• Kersttoernooi
• JO6 t/m JO9 (F-kamp)
• Grote Clubactie
• Jeugdtoernooi Concordia
Vanuit de Jeugdcommissie willen wij iedereen bedanken die zijn steentje bijdraagt. Mocht je ook wat willen
betekenen voor de jeugd van onze club, meld je dan
aan bij een van de Jeugdcommissieleden. Wij wensen
iedereen een leuk maar vooral sportief voetbalseizoen
2020-2021 toe.
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V.l.n.r.: Kevin Evers, Marco Godschalk, Paulien
Hebing, Nick Jansen en Marc Hebing

Jeugdcommissie:
Voorzitter: Marc Hebing (jeugdvoorzitter@concordiawehl.nl)
Secretaris: Nick Jansen (nickjansen14@hotmail.com)
Lid en overkoepelend coördinator JO13 t/m JO19: Marco
Godschalk (m.godschalk73@gmail.com)
Lid en overkoepelend coördinator Kids t/m JO12: Kevin
Evers (evers_kevin40@hotmail.com)
Lid: Paulien Hebing (paulienhebing@hotmail.com)
Coördinatoren jeugd seizoen 2020-2021:
JO-7/ JO-8/ JO-9: Bart Nengerman
JO-10/ JO-11/ JO-12: Swen Kock
JO-13/ JO-15: Harold Reulink
MO-17/ JO-17/ JO-19: Michiel Schrijvers
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Benny Verstege,
Lars Haverkamp,
Gerben
Willemsen,
Bennie Jansen,
Remi Willemsen
en Kiran
Lenderink

Bondscheidsrechter Walter Hartjes

Wedstrijdsecretariaat

Clubscheidsrechter senioren/junioren
Lars Haverkamp, Kiran Lendering, Bart Buiting,
Gerben Willemsen, Benny Verstege, Bennie Jansen,
Frans Volman, Bart Buiting en René Rosmüller.
Scheidsrechterzaken jeugd: Benny Verstege

Senioren
Remi Willemsen, Erik Tempel en Fred Reintjes

Scheidsrechters pupillen
Tim Sweers, Gerben Willemsen, Gerben Wamelink,
Merlijn Wentink, Tom Zweers, Dion Pastoors,
Thom van Swaaij, Bart Buiting, Jimmy Ebber, Bart
Buiting en Lars Baakman
Scheidsrechterzaken senioren: Bennie Jansen

Ook scheidsrechter worden en interesse
om een van de cursussen te volgen?
Neem dan contact op met:
Paulienhebing
(paulienhebing@hotmail.com)
tel. 06-83 405250

Jeugd
Remi Willemsen, Herman Steman en Jan van Arem

s.v. Co nco rdia info rmatiegids 2020 - 2021
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Commissie voetbalzaken in
deze roerige tijden

S

085 022 00 43 | Doetinchem
0314 82 09 98 | Wehl

www.hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl

inds 2015 is de Commissie voetbalzaken
actief binnen Concordia Wehl. Met gemengde gevoelens kijken wij terug op het afgelopen seizoen, dat in verband met de coronapandemie helaas niet kon worden afgemaakt. Het
sportpark, de velden, kleedkamers en kantine werden gesloten en ons voetballeven stond stil. Toch
moesten wij ons voorbereiden op het moment dat
er weer voetbal mogelijk zou zijn en wij weer (langzaam) konden opstarten. Dit heeft veel energie
gekost, maar is uiteindelijk gelukt. In oktober 2020
werden we weer opgeschrikt door sterk oplopende
besmettingen en ziekenhuisopnames. Nieuwe
beperkingen werden opgelegd en het amateurvoetbal ging op beperkte schaal verder. Maandag 13
oktober 2020 besloot onze regering het amateurvoetbal vergaande beperkingen op de leggen, waarbij het seniorenvoetbal voor minimaal 4 weken volledig is stilgelegd (trainen en competitie). De jeugd
t/m 18 jaar mag nog wel blijven trainen maar de
competitie is ook hier stilgelegd. De kleedkamers
en douches zijn gesloten tot nader order. Hopelijk
krijgen wij de pandemie snel onder controle zodat
‘normaal’ voetbal weer mogelijk is. Iedereen zal
begrijpen, dat onze gezondheid veel belangrijker
is dan voetballen. Maar de laatste maanden is ook
gebleken hoe belangrijk voetbal is voor ons allemaal. De samenwerking tussen de voorzitters van
de TC-selecties Marko Evers, lagere senioren-elftallen Jurgen Siebes, de jeugdcommissie Marc Hebing
en bestuurslid Hemmie Caldenhoven is uitstekend.
Seizoen 2019-2020 en toekomst
• Het meisjes-en damesvoetbal heeft veel aandacht
gekregen en in de toekomst willen wij hier nog
meer op focussen.
• 2019-2020 is een 4e team gestart in de 35+ competitie. Wij denken dat de komende jaren seniorenvoetbal op zaterdag zal groeien.
• In september 2019 hebben wij een doorstart
gemaakt met de Kidsclub en de komende tijd willen wij doorgroeien naar minimaal 10 kinderen.
• Voor de toekomst maken wij ons zorgen over de
beschikbaarheid van scheidsrechters. Zowel de
jeugd- als seniorenafdeling heeft een structureel
tekort aan scheidsrechters. Belangrijk is om te
kijken hoe we dit probleem gaan oplossen, want
zonder scheidsrechter geen voetbal.
• Vorig seizoen hebben wij afscheid genomen van
onze trainers van het 1e en 2e elftal en zijn wij

w w w. m i j n - t u i n b e re g e n i n g. n l

dit seizoen gestart met de nieuwe trainers Bas
van Londen en André Pastoors bij ons 1e elftal en
Michel Buiting bij het 2e elftal.
In deze roerige tijden is het moeilijk om ambities
uit te spreken, omdat niemand weet hoe het verder
gaat met de coronapandemie en of er überhaupt dit
seizoen nog gevoetbald gaat worden? Wij hebben
de ambitie om met ons 1e elftal en 2e elftal ons te
handhaven in de 2e klas respectievelijk de reserve
hoofdklasse en met onze O19.1 in het linker rijtje
van de hoofdklasse te eindigen.
Maatschappelijke betrokkenheid
Na de zomer van 2019 zijn wij gestart met een groep
bewoners van Stichting Elver. Zij hebben een zinvolle
dagbesteding door ons wekelijks een dag met klusjes
te helpen. We willen dit uitbreiden, maar dat is door
corona tijdelijk on hold gezet. Heel mooi nieuws is,
dat op 26 oktober 2020 na een lange voorbereiding
de SportBSO van Ester Gelsing is gestart. Op verschillende dagen in de week kunnen leerlingen van 7 tot
en met 12 jaar na school verschillende sporten beoefenen. De kinderen kunnen gebruik maken van de
velden van Concordia en de voormalige kantine van
FC Gelre, is verbouwd tot een gezellige plek.
Vrijwilligers
Wat is een vereniging zonder vrijwilligers?
Concordia Wehl kan tot op heden de vrijwilligerstaken redelijk invullen, maar vooruitblikkend zal
de vraag naar vrijwilligerstaken toenemen. Blijf niet
langs de zijlijn staan, lever niet alleen maar kritiek
maar neem actief deel aan activiteiten en werkzaamheden. Wij dagen ouders uit om zich aan te melden.
TC-selectie elftallen
Voorzitter: Marko Evers
Lid en secretaris: Herman Peeters
TC lagere seniorenelftallen
Voorzitter: Jurgen Siebes Lid: Thijs Jansen
Jeugdcommissie
Voorzitter: Marc Hebing
Leden: Paulien Hebing, Kevin Evers, Marc Hebing,
Marco Godschalk en Nick Jansen
Commissie Voetbalzaken
Voorzitter: Hemmie Caldenhoven
Lid: Marko Evers, Jurgen Siebes en Marc Hebing
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Veilige sportomgeving
belangrijke pijler bij Concordia

WWW.WEJA.NL

WEJA VERZORGT HET
COMPLETE TRAJECT,
WIJ MAKEN EEN
INTERIEUR DAT PRECIES
PAST BIJ UW WENSEN.

Koopzondag

29 september

ELK INTERIEUR WORDT
EXACT VOOR U
OP MAAT GEMAAKT.

E

Scholen, zorginstellingen,
horeca, kantoor- en winkelinterieurs, stellingmateriaal
en displays.

Raphaëlstraat 1C | 7031 BA WEHL | T. 0314 - 68 14 78 | info@weja.nl

Als onderdeel van een veilige sportomgeving bij SV Concordia zijn Theo Jansen
(coördinator VOG) en Simone Pastoors (VCP) door het bestuur aangesteld.
Simone is als Vertrouwenscontactpersoon het eerste aanspreekpunt voor alle
leden, vrijwilligers, ouders, toeschouwers en bestuur wanneer er vragen of
meldingen zijn over grensoverschrijdend gedrag of onveiligheid. Theo vraagt
voor alle vrijwilligers die bij SV Concordia met minderjarigen werken een VOG
(Verklaring Omtrent het Gedrag) aan.

Catharinastraat 8 | Wehl
tenbrundelsofasandmore.nl

Stationsstraat 2 | Wehl
tenbrundelwonen.nl

DE900-ONT001-CB018

en VOG is een verklaring waaruit blijkt, dat
het gedrag van de vrijwilliger in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen
van een specifieke taak of functie bij Concordia
Wehl. Bij een VOG-aanvraag gaat het Ministerie
van Veiligheid en Justitie na of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd, die een risico vormen
voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Dit vermindert de kans dat iemand, die
eerder een fout begaan heeft met jongeren onder de
18, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met
minderjarigen te maken heeft. Bij het aanvragen
van een VOG verklaring kijkt men vier jaar terug.
Voor ernstige veroordelingen en voor zedenzaken
geldt dit levenslang.
VOG verplicht bij SV Concordia!
Als een vrijwilliger geen VOG kan overhandigen
of niet bereid is hieraan mee te werken, dan kan
hij of zij bij SV Concordia geen functie bekleden
waarbij direct contact met minderjarigen aan de

orde is. Door het bestuur en Jeugdcommissie is
het standpunt ingenomen, dat als een vrijwilliger
die gegevens niet binnen twee maanden nadat de
aanvraag VOG is ingediend aanreikt, op non-actief
wordt gesteld en géén functie meer bij de club kan
uitvoeren.
Vragen over de VOG?
Theo Jansen: t.jansen29@telfort.nl
Vertrouwenscontactpersoon
Simone is naast haar journalistieke werk, sinds
2012 gecertificeerd coach/counselor. Vanuit haar
bedrijf Mind2Move begeleidt ze cliënten in werk- of
privé gerelateerde coachingstrajecten. Ze heeft de
training Vertrouwenscontactpersoon bij NOC*NSF
gevolgd.
Voor vragen:
info@mind2move.nl. 06-50 474 658

Aanleg van:

Beekseweg 23 Wehl
T: 0314 - 68 35 86
www.klaasseninstallatietechniek.nl
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Gas
Water
Centrale verwarming
Badkamers & sanitair
Dakbekleding
Warmtepompen
Pv panelen

Simone Pastoors en
Theo Jansen
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Kunstgrasveld

WELKOM BIJ
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Fijn dat je er voor hebt gekozen om bij
s.v. Concordia te gaan voetballen.
Om jou en je ouders een beetje
wegwijs te maken hebben we een
paar belangrijke weetjes in deze folder
verzameld. We hopen dat je snel
gewend bent en bij s.v. Concordia veel
plezier met je team hebt!
s.v. Concordia is een grote club in Wehl met ruim
700 spelende leden. Om dat allemaal in goede
banen te leiden, hebben we met elkaar een aantal
afspraken en regels gemaakt. Als iedereen, spelers,
leiders en trainers zich daaraan houdt, kunnen wij
allemaal met plezier samen voetballen!
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Legenda
1 Kantine
2 Bar
3 Keuken
4 Voorraad
5 Koeling
6 Entree s.v. Concordia
7 Werkkamer / C.V.
8 Toilet dames
9 Toilet minder validen
10 Toilet heren
11 Entree
12 Vergaderkamer 1
13 Vergaderkamer 2
14 Bestuurskamer s.v. Concordia
15 Wedstrijdsecretariaat
16 Omroep
17 Tribune
18 Kleedk. scheidsrechter 1
19 Kleedk. scheidsrechter 2
20 Beheer / Keuken
21 Berging
22 Kleedkamer 1
23 Kleedkamer 2
24 EHBO/massage-ruimte
25 Kleedkamer 3
26 Kleedkamer 4
27 Kleedkamer 5
28 Kleedkamer 6
29 Kleedkamer 7
30 Kleedkamer 8
31 Kleedkamer 9
32 Kleedkamer 10
33 Kleedkamer 11
34 Kleedkamer 12
35 Toilet heren
36 Toilet dames
37 Kalkwagen/onderhoud
38 Opslag ballen

32
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Afspraken en regels bij
Concordia Wehl
Lidmaatschap KNVB
Bij het lidmaatschap van Concordia Wehl wordt
men automatisch lid van de KNVB. Zonder KNVB
nummer mag je niet voetballen en ben je ook niet
verzekerd. Concordia Wehl betaalt per seizoen
voor elk lid een bedrag aan lidmaatschap aan de
KNVB waarin een klein bedrag aan premie voor
verzekering zit. Concordia Wehl heeft geen aparte
zorgverzekering en ook geen WA verzekering voor
haar leden afgesloten.
KNVB verzekering
Indien de kosten niet of niet geheel gedekt worden
door uw verzekeringsmaatschappij kan een beroep
worden gedaan op de verzekering bij de KNVB. Let
op, uw eigen risico kunt u niet verhalen. Op de
website van de KNVB is ook informatie te vinden
over de verzekering.
Lidmaatschap Concordia Wehl
Het lidmaatschap eindigt aan het einde van het
seizoen op 30 juni. Aangezien de opzegtermijn één
maand bedraagt, dient de opzegging voor 1 juni
door de betreffende wedstrijdsecretaris ontvangen
te zijn. Als het lidmaatschap in de loop van het
jaar beëindigd wordt, is men tot het einde van het
seizoen contributie verschuldigd.
Team
Je bent ingedeeld in een team met andere spelers.
Ieder team heeft een leider en een trainer, die alles
regelen.
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Trainingen
Elk team is ingedeeld op het trainingsschema.
Je hoort van je trainer of leider wanneer, op welk
tijdstip en veld en in welke kleedkamer je zit. Maar
ook hoe laat je wordt verwacht aanwezig te zijn en
welke kleding je aan moet.
Douchen
Na de training en de wedstrijd gaat iedereen
douchen, zodat je weer schoon en fris naar huis
kunt. Douchen is verplicht! Voor de meisjes die lid
zijn is kleedkamer 9 gereserveerd.
Wedstrijden
Als je begint bij Concordia leer je omgaan met een
bal en speel je onderlinge partijtjes tegen andere
Concordia-teams. Vanaf de JO7 worden er najaarsen voorjaarswedstrijden gespeeld tegen teams van
andere clubs.
Vervoer en kleding wassen
Aan je ouders wordt gevraagd om toerbeurt de voetbalkleding te wassen en naar uitwedstrijden te rijden. Hartstikke gezellig!
Voetbalkleding
Als voetballend lid dien je zelf voetbalschoenen
en
scheenbeschermers
aan
te
schaffen.
Scheenbeschermers zijn verplicht! Je krijgt een
wedstrijdtenue (sokken, broek en shirt), trainingspak
en sporttas van Concordia in bruikleen, hiervoor
betaal je jaarlijks een vergoeding. Wees hier dus heel
zuinig op. Het trainingspak mag alleen vóór en na
een wedstrijd gedragen worden, dus niet op andere
tijdstippen.

s . v. Conc o r d i a i nfo r m at i e g i d s 2 0 2 0 - 2 021

Kostbaarheden
Neem geen kostbare voorwerpen en mobieltjes mee
naar de training of wedstrijden, zo kunnen ze ook
niet kapot gaan of kwijtraken. Concordia Wehl is
niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van uw
eigendommen
Fietsen
Zet je fiets altijd in de fietsenstalling/fietsenrekken
binnen het hekwerk, dan valt de fiets niet om en
wordt niet beschadigd. Zo blijft de toegang voor de
ambulance vrij.
Samenspelen
Het meest belangrijke bij Concordia is, dat we
samen voetballen en samen veel plezier hebben.
Iedereen hoort erbij en niemand wordt uitgesloten!
Tips voor ouders
Voor een kind is het fijn, als ouders regelmatig
komen kijken. Enthousiasme naar je zoon of dochter, maar ook de medespelers motiveert ze. Probeer
alert te zijn op wat u langs de lijn roept, ze worden
al voldoende uitgedaagd door de bal, het samenspel
en zichzelf. Blijf altijd positief en word niet boos. De
volgende keer beter. Natuurlijk kunt u iets vinden
van de beslissingen van een trainer of coach. Voordat
u iets zegt, bedenk dat hij of zij het beste wil voor het
team. Laat kinderen op het veld zichzelf zijn, want
ze gaan nog zoveel leren. Als uw kind talent heeft,
wordt dat zeker opgemerkt.
Jeugdcoördinator
Voor alle zaken rondom het jeugdteam van uw kind,
zijn de trainer en leider uw eerste aanspreekpunt. Per
leeftijdscategorie heeft Concordia een coördinator
aangesteld. Zie www.concordia-wehl.nl
Vertrouwenspersoon
Concordia
heeft
een
vertrouwenspersoon
aangesteld, waarmee u zaken als verbaal, psychisch

en fysiek geweld, pesten, ongewenste intimiteiten
en discriminatie kunt bespreken.
Zie www.concordia-wehl.nl
Vrijwilligers
Om Concordia draaiende te houden, hebben wij
u nodig! Geef u op als vrijwilliger en zet u een
paar uur in voor de club van uw kind. Het geeft u
plezier en voldoening en Concordia blijft een
gezonde club!
AVG
Wij doen er alles aan om jouw privacy te
waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om
met persoonsgegevens. Concordia Wehl houdt
zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming, meer informatie op onze
website.
Foto's, video's en ander beeldmateriaal
Het komt regelmatig voor dat op en rond het
terrein van Concordia Wehl foto's, video's of
andere beelden worden gemaakt van wedstrijden,
toernooien en evenementen. Op deze foto's,
video's, en andere beelden kunnen leden en derden
herkenbaar in beeld worden gebracht. Deze foto's
kunnen gepubliceerd worden op onze (website of
social media zoals (maar niet beperkt tot) Facebook,
lnstagram en Twitter, of gebruikt worden voor
andere beelddragers van de vereniging. Mocht u
bezwaren hebben tegen een (of meerdere) van de
gepubliceerde beelden op een van deze platforms,
kunt u dit melden via: communicatie@concordiawehl.nl. Wij zullen deze beelden dan zo spoedig
mogelijk van al onze kanalen verwijderen.
Rookbeleid:
Per 1 november 2019 is ons sportpark grotendeels
rookvrij. Er mag alleen op de aangewezen plekken
gerookt worden.
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Jaarlijks event
Kuppens Kunststoffen Kids Instuif

Lekker potje voetballen
met leeftijdsgenoten

I

Sinds seizoen 2017-2018 biedt Concordia
Wehl een nieuwe voetbalvorm aan
voor de wat oudere voetballers: het 7x7
voetbal in competities voor dames 30+
en heren 35+. Het is naast meisjes- en
damesvoetbal de snelst groeiende tak
van voetbal.

Op een ongedwongen manier kennismaken met
voetbal
eder jaar wordt het hoofdveld van sportpark ‘de
Grindslag’ door de Jeugdcommissie en vrijwilligers omgetoverd tot een voetbalparadijs. Rond
de 100 kinderen van 4 tot en met 10 jaar maken
tijdens de jaarlijkse Kuppens Kunstoffen Instuif
kennis met voetbal. Op het spelletjesparcours leren
ze op een ongedwongen manier dribbelen, penalty’s schieten en spelen voetbalpartijtjes. Bennie
Kuppens is trouwe sponsor van dit jaarlijkse event,
dat in april wordt georganiseerd.

Door corona kon de instuif dit jaar niet doorgaan.
Als het weer kan en mag, dan wordt in 2021 de
instuif voor de 27ste keer georganiseerd. Afgelopen
jaren namen er steeds meer meisjes aan deze middag deel. Uiteindelijk heeft de Kuppens Kunstoffen
Instuif samen met de meidenmiddagen ervoor
gezorgd, dat er in seizoen 2019-2020 weer een pupillen meidenteam (MO9) kon worden geformeerd.
Traditiegetrouw wordt de middag afgesloten met
drinken en friet, zodat alle kinderen moe maar voldaan richting huis keren.

K

ort gezegd is dit voetbal gewoon lekker
een potje voetballen met leeftijdsgenoten.
Bij regulier voetbal staat er elke week een
wedstrijd van 90 minuten op het programma. De
wat oudere voetballer wordt vaak geconfronteerd
met veel te snelle aanvallers op roze schoenen en
verdedigers die door hun fysieke inzet de kans op
langdurige blessures vergroten. Voor veel spelers
van boven de 35 jaar is ook om praktische redenen
het elke week voetballen niet langer aantrekkelijk.
Concordia biedt zo de mogelijkheid om je favoriete
sport nog heel lang te beoefenen.

Foto's instuif 2019

30+ & 35+ bij Concordia Wehl
Concordia heeft inmiddels twee dames 30+
teams en twee senioren 35+ team binnen haar
gelederen die aan de 7x7 competitie deelnemen,
45+ teams zijn momenteel nog niet actief binnen
Concordia. De ervaring leert dat een 7x7 team
toch wel uit 10 personen moet bestaan.
Kan ik dat ook?
Concordia Wehl wil een voetbalvorm bieden die
bij je past. De eerste stap die neem je zelf. Het is
mogelijk om vrijblijvend op vrijdagavond te
komen kijken en mee te spelen. Als je de geur
van de kleedkamer ruikt, de eerste stappen op
het veld zet en je de bal een paar keer hebt getrapt
is, dan stroomt je voetbalbloed weer. zul je ook
enthousiast zijn voor het 7x7 voetbal voor 30+,
35+ of 45+.
Voor meer informatie kun je terecht
bij: info@concordia-wehl.nl

Foto's Gerard Evers

Hoe werkt het precies?
Gedurende het voetbalseizoen is er een najaars- en
voorjaarsreeks. Hierbij staat er zowel in het najaar
(september-oktober-november) als in het voorjaar
(maart-april-mei) een reeks van toernooien op het
programma. Er wordt niet elke week gespeeld. Per
poule is er om de twee weken een andere vereniging gastheer. De wedstrijden worden gespeeld op
vrijdagavond. Enkele buurtverenigingen bieden ook
7x7 voetbal aan op zondagochtend, hier maken nog
geen teams gebruik van, maar die mogelijkheid is er
wel!
Wat zijn de regels?
Voor de 30/35/45+ variant zijn de regels en omstandigheden aangepast. Zo wordt er gespeeld in
zeventallen op een half veld. Er mag door
lopend gewisseld worden en van buitenspel
is geen sprake.

Concordia 35+ 2

Concordia 35+ 1

Concordia D 30+
1/2
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Vergroot je zichtbaarheid als ondernemer

Sponsoring op maat bij Concordia
Sponsoring is één van de bouwstenen bij het werken aan naamsbekendheid,
imago en goodwill. Een volwaardig marketinginstrument dat structureel
en voor een lange periode ingezet kan worden. Het is geen geheim dat
verenigingen in grote mate afhankelijk zijn van sponsoren. Ook Concordia
Wehl biedt het de mogelijkheid om gestelde doelen te bereiken. Sponsoring en
amateurvoetbal, twee begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

D

e sponsorcommissie van s.v. Concordia
Wehl wil voor ieder bedrijf, klein of groot,
de mogelijkheid bieden om voor onze club
iets aan sponsoring te doen. Van bijvoorbeeld een
advertentie in onze jaarlijkse presentatiegids tot
een teamkleding-sponsorpakket of een bijdrage
aan een van onze toernooien. Maar er zijn tal van
andere opties in overleg mogelijk.
Waarom s.v. Concordia-Wehl
sponsoren?
Het zijn uitdagende tijden voor voetbalverenigingen. Zeker op financieel gebied hebben veel clubs
vanwege het coronavirus een behoorlijke klap
gekregen. Zo ook s.v. Concordia, het ontbreken van
kantine omzet trek een zware wissel op de financiële cijfers. Wij zijn trots op onze sponsoren die
ons zijn blijven steunen, ook nu tijdens de tweede
golf. Om in deze onzekere tijd de continuïteit van
de club en ambities voor de komende jaren waar te
kunnen maken, hebben we sponsoren en financiële steun nu meer dan ooit nodig.
Regionale naamsbekendheid
Er zijn verschillende redenen voor een bedrijf om
een voetbalvereniging financieel te steunen. Door
sponsoring vergroot u de regionale naamsbekendheid van uw bedrijf. Daarnaast kunnen imagoverbetering en goodwill ook belangrijke afwegingen
zijn om sponsor te worden. Bij ons vindt u een
breed publiek om uw diensten onder de aandacht
te brengen. Naast een ledenbestand van jong tot
oud en de reguliere wedstrijden die gespeeld worden, organiseert onze vereniging jaarlijks een van
de grootste jeugdtoernooien van Nederland met
teams uit binnen- en buitenland, een kidsinstuif
voor basisschoolleerlingen en diverse activiteiten
voor onze supporters en leden. Evenementen waar
veel mensen op afkomen en een perfecte gelegenheid om uw bedrijf te promoten.
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Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ook is Concordia betrokken bij goede doelen.
Kika, WNF en Cliniclowns zijn zichtbaar binnen
de vereniging, op bijvoorbeeld reclameborden en
teamtenues. Jaarlijks wordt er gecollecteerd voor
Stichting Bergh in het Zadel voor de kankerbestrijding, waarvan de opbrengst rechtstreeks naar
onderzoek gaat. Laat ons weten als je ook een goed
doel ondersteunt. Onze club staat open voor meer
goede doelen. We zijn tenslotte: meer dan voetbal.
Trefpunt Concordia Wehl
Voor de ondernemer is nieuwe business altijd
belangrijk. Waar kan dat beter dan bij Concordia
tijdens onze laagdrempelige en gezellige businessclub bijeenkomsten van Trefpunt Concordia Wehl.
Netwerken, plat proaten, kennisoverdracht en
sociale betrokkenheid staan centraal. Meer hierover verderop in deze gids.
Over de sponsorcommissie
De sponsorcommissie bestaat uit een groep
enthousiaste vrijwilligers die de intentie hebben
om een win-win situatie te creëren voor u als sponsor en voetbalvereniging S.v. Concordia-Wehl.
Zijn er vragen of wilt u graag vrijblijvend van
gedachten wisselen?
Mail naar: sponsoring@concordia-wehl.nl
Staan uw gegevens op de naastgelegen pagina niet
juist vermeld, dan graag een mail naar:
sponsoring@concordia-wehl.nl
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Sponsoren Concordia Wehl
Hoofdsponsor
• PLUS Bruil Wehl
Subsponsor
• Autoservice Evers
Combi sponsoren
• Aaldering Accountancy &
Belastingen
• All Sportswear AREA
• B. Kuppens Kunststoffen en
Aluminium BV
• Bloemenhandel Jan van Pul BV
• Bordbusters BV
• Bram de echte bakker Wehl
• Buiting Elektrotechniek
• Café Zaal Van Uhm
• Capello Haarmode
• Coca-Cola European Partners
• De Wehlse Bijenkorf
• Dextron Personeel
• Esbro BV
• Ester Gelsing Kinderopvang
• Garage André van Mierlo
• Gerard Hebing Elektrotechnisch
Service Dienst
• Gerritsen Vastgoed
• Goris Brandstoffen Wehl BV
• GO Events B.V.
• Grolsch Bierbrouwerij Nederland B.V
De Klok Dranken Groenlo
• Hairstyling Eric Heebing
• Heilbron Mulders Quint
• Hoveniersbedrijf Lusink-Nas
• Hoveniersbedrijf Van Antwerpen en
Mijn Tuinberegening
• Inline Design
• Intero Security
• Jansen Verf & Wonen
• Kemperman Verzekeringen VOF
• Klaassen Installatietechniek
• Aannemersbedrijf Kock Teunissen
Wehl
• MeijerFreriks
• Melkgeitenhouderij Bremer
• Michels Autorijschool
• Mom-Joosten Makelaars
• NowOnline B.V.
• Peeters Slijterij/drogisterij DIO
• Personal Touch Travel
• Pitch & Putt Golf Doetinchem
• Pizzeria-Eetcafe DILOK
• Ploccos Horeca Groep
• Preduxion
• Rabobank

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuring Wehl BV
Rofraline
Saambouw BV
S
 imone Pastoors Tekst &
Communicatie Advies
Slagerij Bles
Sportcentrum Body Action
Ten Brundel Wonen BV
Uitspanning ‘t Peeske
WEJA Project- en Interieurbouw

Reclamebordsponsoren
• AVDD
• Badkamervoordeelshop.nl
• Bouwbedrijf Thus
• Caravanservice Oost Nederland
• Coop Budding
• de Groenmakers
• Derksen Specialiteitenslagerij
• Dumphuis Doetinchem
• Eco Groen Hoveniersbedrijf
• Garage Kaal & Buunk
• Gebr. van Beek Group
• Groeiend Groen
• Kapsalon Charme
• Kapsalon Wiggers
• KK Montage
• Kleine Garage en Zn bv
• Loonbedrijf Gebr. Eugelink
• Nierkes Hovenier
• NISI Schilderwerken
• Only for Men
• Otters Installatietechniek
• Rabelink Logistics BV & Co. KG
• Reuling Intervar BV
• Rick Reulink Groenbedrijf
• Rijwielshop Elfring
• Scheffer Keukens
• Schildersbedrijf Vincent Scholten
• Schoot Natuursteen BV
• Sligro
• Smash Visual Media
• Van Egmond Groep
• Accountantskantoor Van Schriek
•S
 occer Camps United B.V.
Voetbalkampen.nl
•V
 an der Reijt & Reijenga Netwerk
Notarissen
• Verkeersschool Wienholts
• Vokube
• Wennekes Dierenspeciaalzaak
• Wildkamp

Adverteerders
Presentatiegids 2020-2021
• Aannemersbedrijf Teunissen Wehl
•A
 ndré Nibbeling Tegelwerk &
Verbouwing
• Compliance Engineering Nederland
• Ribbers Solar Works
• Tonnie Diesvelt
• T Brussen Timmer- en
bouwwerkzaamheden
•V
 an Weeghel Doppenberg Kamps
Notarissen
• Wieggers Bouw
• Wiko Wehl BV
Materiaalsponsoren
• Giesen Schoenmode
• Hefico
• Klanderman Bouwbedrijf BV
• Varkenshouderij Jansen Wehl BV
• Hoornstra Bouw
Kledingsponsoren
•A
 annemersbedrijf Kock Teunissen
Wehl
• All Sportswear
• Autoservice Evers Wehl
•B
 . Kuppens Kunststoffen en
Aluminium BV
• Body Action Wehl
• Café Zaal van Uhm
• De Wehlse Bijenkorf
• Esbro
• Ester Gelsing Kinderopvang
• Feestkoning
• Gerritsen Vastgoed Wehl
•H
 oveniersbedrijf Van Antwerpen en
Mijn Tuinberegening
• Intero Security
• Kemperman Verzekeringen Wehl
• Kidswijs kindercoaching
• WWF Rangersclub
• Melkgeiten houderij Bremer Wehl
• NowOnline / GoTicket
• Opblaasbare Jacuzzi-shop.nl
• PLUS Bruil Wehl
•P
 ola Installatietechniek /
De Kraai Metselwerken Wehl
• Reuring
• Saambouw
• Slagerij A. Derksen
• Trefpunt Concordia Wehl
• Uitspanning ‘t Peeske
• Vivalavida outdoor
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Laagdrempelig en vrijblijvend netwerken voor
ondernemers

Netwerken, plat proaten,
kennisoverdracht en sociale
betrokkenheid staan centraal

Eind 2019 bezochten de Trefpuntleden betaaldvoetbal vereniging De Graafschap
en net voor de coronacrisis bezochten Trefpuntleden de Esbro in Wehl.
Nederlands meest vooruitstrevende pluimveeslachterij. Gehuld in overall en met
schoenhoezen en mondkap/ haarnet werd de 90 minuten durende rondleiding
gestart. Indrukwekkend hoe het proces van levend kuiken tot aan kipfilet in zijn
werk gaat. Uiterst zorgvuldig ingericht en met aandacht voor de voedselgezondheid.
Vol lof en onder de indruk werd de avond afgesloten met een hapje en borrel.

H

Ook onze Trefpuntavond in november bij wereldelaas moesten we een streep zetten door
wijde logistiek dienstverlener Mainfreight moest
de uitnodiging van Stichting Dorpsfeest
Uitzenden Detachering
Werving
& Selectie We gaan ervan uit beide eveworden
geannuleerd.
Wehl om tijdens het feest de Achterhoekse
nementen in 2021 alsnog te kunnen organiseren.
open business borrel te bezoeken, met als spreker
topscheidsrechter en ondernemer Bas Nijhuis.

.

.

Busines-to-business
Stichting Trefpunt Concordia Wehl is opgericht
op 17 januari 2006 en de club telt op dit moment
een groot aantal leden. Netwerken, plat proaten,
kennisoverdracht en sociale betrokkenheid staan
centraal. Één van de doelen is een gemoedelijke
business-to-business situatie voor de ondernemer.
Deze avonden zijn prima geschikt om met elkaar
te netwerken en bij te praten. Vaak ontstaan er ook
mooie samenwerkingen tussen bedrijven.

Trefpuntavond bij Esbro maart 2020

Trefpuntbijeenkomsten
De bijeenkomsten van Trefpunt worden op locatie of bij de leden zelf gehouden. Leden kunnen
hun bedrijf/locatie hiervoor beschikbaar stellen.
Het entreegeld is € 175 (excl. btw) per kalenderjaar als men Concordia sponsor is of wordt, anders
bedraagt de inleg € 250 (excl. btw).
Bestuur
Voorzitter Gerard Bruil- PLUS Bruil Wehl
Secretaris Robert Huijbers-Mom-Joosten Makelaars
Penningmeester Petra Helmink
w
w
w
.
p
r
e
d
u
x
i
Bestuurslid Dion Evers- Autoservice Evers
Bestuurslid Berry Evers- afgevaardigde bestuur s.v.
Concordia Wehl

Trefpuntavond bij De Graafschap november 2019

o

Leden Trefpunt Concordia Wehl

n

.

n

l

Ook Trefpuntlid worden?
Voor vragen kun je een van de bestuursleden
aanspreken of een mail sturen naar:
Secretaristrefpunt@concordia-wehl.nl

dextron
PERSONEEL

Aaldering Accountancy
& Belastingen

Autoservice Evers

Dextron Personeel B.B.

Bordbusters B.V.

Meijer Freriks administratiebelastingen en advies

BRUIL
Bottelier Peeters

Van Antwerpen

Bram de Echte Bakker

Buiting Electrotechniek

Partycentrum de Dèèl

Pitch & Putt

communicatie op maat.

PLUS LODDER
STATIONSSTRAAT 14
7031 BP WEHL
TEL. 0314 - 681164
JLODDER@PLUSSUPERMARKT.NL

0314 82 09 98 | Wehl
Hoveniersbedrijf

Mom-Joosten Makelaars

((SS))
Plus Bruil

Rabobank
Graafschap- Midden

Esbro

Reuring Wehl

Slagerij Bles

Springer
science+business media

Netwerk Notarissen
vd Reijt & Reijenga

Ook lid worden?

Ook lid worden?

SIMONE PASTOORS
SIMON
E PASTOORS
TEKST • COMMUNICATIE • ADVIES

TEKST • COMMUNICATIE • ADVIES

De Wehlse Bijenkorf

Uitspanning 't Peeske

Feestkoning

Garage
André van Mierlo

Gerard Hebing

Gerritsen vastgoed

Grolsch
Drankenhandel de Klok

Hof van Rome 143
7007 KN Doetinchem
0314 - 39 21 61
06 - 50 474 658
simone@simonepastoors.nl
www.simonepastoors.nl

Visitekaartje Simone.indd 1

www.dextron.nl
Electrotechniek
www.hoveniersbedrijfvanantwerpen.nl

Simone Pastoors Tekst &
Communicatie Advies

Hijdeporc BV

18-04-17 09:29

Hof van Rome 143
7007 KN Doetinchem
0314 - 39 21 61
06 - 50 474 658
simone@simonepastoors.nl
www.simonepastoors.nl
afterpress • prepress • websites • ontwerp • mailings • signing • pop-up en -roll-up banners • spandoeken

NowOnline

Preduxion

frames • print direct op plaat • autobelettering • beurswanden • posters • briefpapier • enveloppen

magazines • multomappen • brochures • catalogi • leaflets • flyers • visitekaarten • kalenders • stickers • pasjes

Ook lid worden? |

Visitekaartje Simone.indd 1

Inline Design
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Kemperman
Verzekeringen
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VoKuBe

|
|
Ook lid
worden?

Voltastraat 98
7006
RW Doetinchem
18-04-17
09:29

t 0314 37 60 60

f 0314 36 11 74

|

Ook lid worden?

e info@preduxion.nl

Ook lid worden?

Sligro Doetinchem
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Uw reisbureau in Wehl
Marieke Lueb-Harbers
06-3450492 Kolkakker 9, 7031 LD, Wehl
marieke.lueb@personaltouchtravel.nl

eau in Wehl

ueb-Harbers
ker 9, 7031 LD, Wehl
rsonaltouchtravel.nl
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Zonnepanelen?

Neem contact op voor een gratis advies!

Telefoon 06 - 15 19 57 10
info@ribbers-solarworks.nl
www.ribbers-solarworks.nl

Jeugdtoernooi Concordia

Recordaantal binnen- en buitenlandse teams

VO O R H E M E N H A A R

Wilhelminastraat 26
6942 BL Didam
Tel.: (0316) 22 13 06

Sinds 2000 organiseert Concordia Wehl
in twee weekenden een (inter)nationaal
jeugdtoernooi. Het grootste jeugd
voetbaltoernooi van Nederland. Maar
liefst 250 teams en 2750 spelers van de
JO-7 tm de JO-19 speelden in 2019. Om
te zorgen dat tijdens deze dagen alles
in goede banen wordt geleid, is er een
Jeugdtoernooicommissie.

Ook zonder afspraak (indien mogelijk)

www.capellohaarmode.nl

I

WIKO WEHL

n 2020 hebben we helaas door de coronacrisis het
toernooi moeten annuleren. Als het mogelijk is
organiseert Concordia Wehl komend jaar alsnog
voor de 20e keer in juni dit jeugdtoernooi. In twee
weekenden nemen circa 230 teams met 2600 spelers van de JO-7 t/m de JO-19 deel aan dit evenement.
Nergens in Nederland wordt een toernooi georganiseerd met zoveel teams. Naast vele Nederlandse teams
nemen er elk jaar ook teams uit Duitsland deel.

Uw adres voor: Verkoop, Reparatie & Onderdelen. Van
zowel Groot en Klein-Huishoudelijke apparaten.
Al 50 Jaar uw vertrouwde service adres
1970 - 2020

Tel: 0314 – 681469.
info@wikowehl.nl
www.wikowehl.nl

WIKO WEHL:

Molengoorweg 2, 7031 GA WEHL
Openingstijden: Ma/Woe/Vrij: 9.00 – 12.00 Uur
Zaterdag: 10.00 – 12.00 Uur
Dinsdag – Donderdag: GESLOTEN

Dankzij sponsoren & vrijwilligers

Raam- en deurkozijnen • Serres en Veranda’s • Garagedeuren

Hoekhorsterweg 8, 7031 HT Wehl
Nijverheidsweg 12
Tel.: (0314) - 68 13 28
7031 BV Wehl
e-mail: info@teunissenwehl.nl
0314 – 681 328
internet: www.teunissenwehl.nl

• Raam- en deurkozijnen
• Serres en Veranda’s
• Garagedeuren
www.bkuppens.nl
• Huisdeuren
www.bkuppens.nl
• Keralit
• Dakkapellen
• Zonweringen
• Insectenweringen.

Huisdeuren
• Keralit • Dakkapellen
Zonweringen
• Insectenweringen
Raamen deurkozijnen
• Serres• en
Veranda’s
• Garagedeuren
Huisdeuren • Keralit • Dakkapellen • Zonweringen • Insectenweringen
Nijverheidsweg 12 • 7031 BV Wehl • T 0314 - 68 39 07 • F 0314 - 68 45 95 • E info@bkuppens.nl
B

Nijverheidsweg 12B • 7031 BV Wehl • T 0314 - 68 39 07 • F 0314 - 68 45 95 • E info@bkuppens.nl

info@teunissenwehl.nl
www.teunissenwehl.nl

Raam- en deurkozijnen • Serres en Veranda’s • Garagedeuren
Huisdeuren • Keralit • Dakkapellen • Zonweringen • Insectenweringen

Nijverheidsweg 12B • 7031 BV Wehl • T 0314 - 68 39 07 • E info@bkuppens.nl

www.bkuppens.nl

Bennie Evers, Jan van Arem, Paulien Hebing, Dennis
Seegers, Jos Reulink en Michiel Schrijvers.
Afwezig: Bart Nengerman (voorzitter)

Het toernooi kan alleen maar op deze manier worden
georganiseerd door de sponsoren en vele vrijwilligers
die zich inzetten. Naast de Jeugdtoernooicommissie
zijn dat ruim 100 vrijwilligers, van scheidsrechters,
velddienst, verkeersregelaars tot EHBO en horecaondersteuning. Autoservice Evers is al jarenlang
hoofdsponsor van het jeugdtoernooi. Andere sponsoren zijn het Land van Jan Klaassen, SaamBouw BV,
Badkamervoordeelshop.nl en de Vrienden Club van
Concordia.

n
Ook meehelpen aa
oi?
no
er
dto
ug
het Je
e.nl
jeugdtoernooiCW@liv
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Dames- en meisjesvoetbal ook bij Concordia in de lift

Kom je ook meespelen?
Train vrijblijvend 2 keer mee!

Ruim 50 voetballende dames en meisjes telt Concordia aan de start van dit
nieuwe voetbalseizoen. Eind seizoen 2016-2017 blies de club het meidenvoetbal
nieuw leven in. Startend met 13 dames om niet lang daarna met 15 speelsters,
het eerste 30+ damesteam namens onze club in de vrijdagavondcompetitie
te worden. Trainer Lars Bolwerk heeft nu niet meer de handen vol aan een
team, maar inmiddels zijn er maar liefs twee teams in de 30+ competitie
aangemeld. We trainen op woensdagavond en iedere twee weken spelen we op
vrijdagavond een toernooi. Dit wordt begeleid door Lars en Elly van Haeren.
Concordia MO17-1

I

n voetbalseizoen 2018-2019 schreef Concordia
voor het eerst een MO-15 team in bij de KNVB.
Met Monique Teunissen, Henny Arts en Irma
Goorman als technische staf. Een moeilijke start.
Niet vanwege de gemotiveerde meisjes, want zij
voetbalden met veel plezier. Maar wel omdat we
met een half nieuw team, de helft had nog nooit
gevoetbald, uitkomen in een voor velen hogere leeftijdscategorie. Ondanks dat er nauwelijks punten
werden behaald, bleven de meiden met veel plezier
trainen en wedstrijden spelen. Dit werpt zijn vruchten af. Dit seizoen komen zij uit in de MO17 competitie en heeft Frank Reuling het stokje van Monique
Teunissen overgenomen. Er kunnen altijd nog wat
meiden bij in dit gezellige, sportieve en altijd goed-
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lachse team! Dus kom een keer vrijblijvend mee
trainen op de maandag- of woensdagavond!
Voetballende meiden
De meiden van de MO-9 zijn dit jaar onderverdeeld
bij de jongens JO-10, omdat meiden het voetbal vaak
beter leren als ze met jongens samen voetballen en
ze het ook superleuk vinden om gecombineerd te
voetballen. Helaas hebben we vorig seizoen geen
voetbalinstuif of meideninstuif kunnen houden
door het coronavirus, dus mede daardoor ook geen
nieuwe jongere meidenleden erbij gekregen. Hoe
jammer is dat! Hoe leuk is het om mee te voetballen? Dat kan. Mocht je interesse hebben, laat het
coördinator dames-en meisjesvoetbal Ingrid Derks
weten en train vrijblijvend twee keer mee.
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Roze voetbaldeur
Maar niet alleen in MO-17 en JO-10 zijn er meiden
actief. In de JO-11 zitten inmiddels zes meisjes,
die ook met jongens in een gecombineerd team
spelen. Tot slot hebben we ook een voetballende
dame bij de Kidsclub. Heerlijk om te zien hoe fanatiek zij zich tussen de jongens beweegt. Er wordt
getraind op verschillende avonden, dus kleedkamer 9 (de meidenkleedkamer) is elke avond wel
bezet. Wie weet wordt deze deur nog wel eens roze
geschilderd en een kaptafel besteld? Eén ding is
zeker ook vrouwenvoetbal is bij Concordia niet
meer weg te denken. Voor meer informatie over
vrouwenvoetbal kun je terecht bij coördinator
dames-meisjesvoetbal Ingrid Derks of mail naar:
meiden@concordia-wehl.nl
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Bas van Londen nieuwe hoofdtrainer Concordia 1

Auteur: Jeffrey Meijer

“Energie wint het uiteindelijk
van elke tactiek!”
Vaak hebben we hem helaas nog niet
op zondag langs de lijn gezien, maar
de nieuwe hoofdtrainer is wekelijks
op Sportpark de Grindslag aanwezig
om training te geven aan de eerste
selectie. Verderop in deze gids zien
we een introductie van de technische
staf met Bas van Londen en zijn
introductie bij Concordia-Wehl.
We spraken hem tijdens de coronabreak over de mooiste bijzaak van de
wereld: voetbal!
Wat voor selectie trof je aan tijdens je
eerste dagen bij Concordia-Wehl?
“Ik heb natuurlijk voordat ik bij Concordia kwam
wel al een aantal wedstrijden gekeken, dat was nog
met Marco Corba en Brian Smit, die inmiddels niet
meer bij de club spelen. Natuurlijk mis je de doelpunten van Marco en de assists van Brian, maar
het positieve daaraan is dat dit kansen geeft voor
andere jongere jongens, zoals Jesper Vonk, Thom
van Swaaij en Owen Peters. Zij pakken de kansen
die hen gegeven worden bij het wegvallen van
anderen.”
Voor zover er over een doelstelling te
praten valt in dit seizoen, wat is deze
dan?
“Ik hoop dat we in 2021 weer lekker kunnen voetballen. Het is nog even de vraag hoe de KNVB het
oplost, maar ik denk dat er een halve competitie
wordt gespeeld. Voorafgaand aan het seizoen voorspelde ik dat er een hele grote middenmoot zal zijn
in deze klasse, waarbij de clubs onderling kwalitatief gelijkwaardig aan elkaar zijn. Er zijn misschien
een of twee clubs die daar bovenuit steken en ik
verwacht ook dat dit aan de onderkant zo is. Zelf
heb ik het idee dat we met Concordia in de top 5
eindigen, met een knipoog naar een periodetitel.”
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“Bij mij ligt de nadruk ligt
op functioneel voetbal.
Geen actie om een actie!”

Jouw voorganger Maik Angenent
kennen we als een zeer ambitieuze
trainer, die altijd met volle pressing op
de tegenstander speelde. Wat ben jij
voor trainer en hoe verhoudt jouw stijl
zich tot die van hem?
“Ten eerste ben ik een hele andere trainer dan
Maik. Hij zat er bovenop, maar ik ben een trainer
die meer de verantwoordelijkheden bij de jongens
legt en meer overlegt met de jongens dan dicteert.
Daarnaast ben ik het type trainer waarbij de nadruk
ligt op het functioneel voetballen. Bij een actie moet
niet de actie het doel zijn, maar een bal vrij krijgen
of een speler ruimte te geven. Om op je vergelijking
nog verder in te gaan: Maik was meer van de tactische principes, waarbij mijn gedachtengang is: less
is more! Hoe minder je de jongens meegeeft, hoe
minder er onthouden moet worden en hoe meer
ze kunnen gaan voetballen. Qua voetbal is het niet
veel anders dan in de voorgaande seizoenen. Ook
wij proberen te pressen en na balverlies binnen vijf
tellen de bal te veroveren. Deze tactiek heeft me in
de vijf jaar bij Dinxperlo geen windeieren gelegd.
De tactiek is simpel en is ook erg goed aan spelers te
tonen aan de hand van de videobeelden.”
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Deze videobeelden, kun je ons meenemen hoe dit gaat en wat de voordelen
zijn van het gebruik van dit middel?
“Dit doe ik met een Go Pro die de wedstrijd vastlegt. Zoals bij de vijf-seconden- regel, kan ik aan de
hand van beelden uitleggen wat er in deze situaties
bedoeld wordt en wat we willen zien op het veld.
Thuis bekijk ik de opname, selecteer de fragmenten met een voetbalanalyseprogramma en maak
een filmpje van gemiddeld 10 minuten. Deze deel
ik met de selectie. Natuurlijk is het eigen verantwoording van de spelers om deze te bekijken of
niet, maar ik werkte al vijf jaar met videobeelden
bij DZSV en het levert heel veel inzichten op. Voor
mij als trainer, maar ik hoop ook dat de jongens er
wat van oppikken. Niet zozeer om spelers te wijzen,
maar ook om verbeterpunten aan te reiken én zeker
ook om jezelf als trainer een spiegel voor te houden.
Als je met de wedstrijd bezig bent en je beleeft die
fanatiek mee, dan is je herinnering vaak heel anders
dan wanneer je deze terugkijkt.”

wel aansluiten. Juist die camerabeelden geven de
meerwaarde van dit hulpmiddel.”
Tot slot: in de kleedkamer hing vorig
jaar een tekst van Pep Guardiola. Deze
is sinds dit seizoen vervangen door een
andere tekst, namelijk: energie wint het
uiteindelijk van elke tactiek. Is dit jouw
motto?
“Ik zie het meer als één van de belangrijkste voorwaarden binnen de speelwijze die ik aanhang. Deze
uitspraak is afkomstig van de assistent-trainer
van Klopp, Pepijn Lijnders. Het is dus niet dat dit
het enige is waarmee je gaat winnen, er zijn ook
spelprincipes waar we houvast aan hebben, maar
het moet iets zijn waar de jongens zich mee kunnen identificeren. Wat ik ermee wil zeggen, is dat
je energie in de wedstrijd moet leggen om tot goed
voetbal te kunnen komen. Met deze instelling kun
je van iedereen winnen!”

Dan blijkt dat de tegenstander toch
beter was dan het leek?
“Juist andersom! Als je achteraf de wedstrijdbeelden kijkt, dan valt het vaak mee. Dan blijk je meer
te hebben gedomineerd dan verwacht. Bijvoorbeeld
de thuiswedstrijd tegen VVG (2-0 verlies), daar
staan we na 25 minuten met 2-0 achter. Hierdoor is
het gevoel in die wedstrijd en wat je in de rust meeneemt naar de kleedkamer heel negatief. Achteraf
op de videobeelden bleek, dat we de hele eerste
helft hebben gedomineerd. Door middel van die
beelden, als de rust is wedergekeerd en het resultaat
vaststaat, kijk je dat objectief terug.”
Wie is dan die man die al deze videobeelden maakt?
“Die is er niet. Jan van Arem heeft het mogelijk
gemaakt dat ik de Go Pro aan de mast kan vast kan
maken. Het is een cameraopstelling aan de witte
paal tussen de dug outs van waaruit de wedstrijd
wordt gefilmd en het is niet zo dat vrijwilligers
met een Go Pro op hun hoofd de wedstrijd voor ons
staan te filmen. Er zijn wel clubs waarbij de actiemomenten worden gevolgd, zoals VVG ’25, maar
dat vind ik niet eens zo interessant, omdat in de
wedstrijd dan de aandacht bij de situatie met de bal
is. Bij een overzicht van het hele veld zie je ook alle
andere spelers en hoe zij zich positioneren en of ze

“Videobeelden kunnen je
een spiegel voorhouden”
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Kledingsponsor: PLUS Bruil Wehl
Van achter naar voren v.l.n.r.: Simon Lukassen, Yorun Woltering, Stijn Spikker, Jan Willem Tiemessen, Chiel
Nibbeling, Dennis Visser, Koen Berendsen, Simon Delfsma, Frank Overbeeke, Jesper Vonk, Thom van Swaaij,
Chris Veldboom, Niels Meijer, Frank Ros, Peter Koster, Bas van Londen, André Pastoors, Fred Reintjes, Frank Ros,
Wouter Lendering, Stijn van Uum, Owen Peters, Tom Jansen, Brend Evers. Afwezig: Jari Wolters
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Technische staf Concordia 1:

“De eerste maanden laten
zien dat Concordia een fijne
en warme club is”

zaterdag- of zondagclub. Uiteindelijk is dit zondag
geworden, dus mijn baan als trainer van zaterdag
1 kwam sowieso te vervallen. Vanuit de spelersgroep van Concordia werd toen het eerste contact
gelegd of ik interesse had om trainer te worden bij
Concordia-Wehl. Vanaf dat moment is het balletje
gaan rollen.”

Jeffrey Meijer

ren dan op het voetbalveld. Tot mijn dertigste heb
ik bij Concordia gevoetbald, daarna naar Sint-Joris
gegaan en ben gestopt na mijn dertigste. Ik kreeg
toen onder andere een knieoperatie, maar kwam
via Edwin Grotenhuis weer terug bij het tweede elftal van Concordia-Wehl, waar ik tot mijn 43e heb
gevoetbald, met als laatste seizoen de handhaving
in de reserve hoofdklasse.
Vorig jaar ben ik door Maik Angenent gevraagd om
te helpen bij het eerste elftal, vanwege zijn TC-1
cursus. Daarover heb ik lang getwijfeld, ik genoot
van mijn rust omdat ik gestopt was na een kleine
4 jaar in de jeugdcomissie gezeten te hebben en als
jeugdtrainer verschillende elftallen had gedaan. Dit
jaar was de wens van de spelersgroep om dit door te
zetten en de samenwerking binnen de technische
staf is tot nu toe erg goed.”
De nieuwe technische staf van links naar rechts: Frank Ros, Bas van Londen en André Pastoors

Wie zijn de mannen die het eerste elftal
van Concordia-Wehl leiden?
Een introductie:
Hoofdtrainer Bas van Londen
“Mijn naam is Bas van Londen, 45 jaar, woon samen
met mijn vriendin Elke en mijn dochter Lilly (12)
in Doetinchem, waar ik geboren en getogen ben en
overigens ook nooit meer wegga. In het dagelijks
leven werk ik op het Zone.college (voorheen AOC).
Als voetballer heb ik bij DZC ’68, daarna bij De
Graafschap jeugd en vervolgens bij DZC, SV
Babberich, AVW, Bennekom, Bataven en wederom
DZC gevoetbald. Helaas moest ik door een blessure
aan mijn teen stoppen. Als trainer ben ik begonnen bij het tweede van DZC, daarna bij Zeddam,
VVG ’25, Gendringen en de laatste vijf jaar voor
deze overstap was ik trainer van de zaterdagtak van
DZSV/FC Dinxperlo.”
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Leider Frank Ros
“Ik ben Frank Ros, niet te verwarren met verzorger/masseur Frank Ros, ben getrouwd met Anja en
woon in Doetinchem. Ik werk op het Graafschap
College, waar ik de opleiding social work doceer.
Als voetballer speelde ik bij Silvolde, maar mijn
hoogtijdagen beleefde ik in de zaal, waar ik met
LZV/Kuijpers eredivisie heb gespeeld met mannen
als Scott Calderwood en Marino Pusic. Naarmate ik
ouder werd, moest ik toch een keer stoppen en nu
ben ik als leider terug om op deze manier invulling
te geven aan de zondag.” “De samenwerking binnen de technische staf is tot nu toe erg goed”

Voor de nieuwkomers: waarom
Concordia?
Bas: “Ik wist dat het bij SV Dinxperlo wel een aflopende zaak was. Als trainer was ik daar al vijf jaar
hoofdtrainer. De afgelopen seizoenen was er gesteggel bij de club of het prestatief verder zou gaan als

Frank: “Ik ben bij Concordia-Wehl terecht gekomen via Bas, die ik al kende vanuit mijn VVG-tijd.
Ik kom hem geregeld tegen bij de plaatselijke
supermarkt en daar polste ik hem of wij niet samen
bij een club actief zouden kunnen zijn, waarbij
mij de rol van elftalleider heel leuk zou lijken. In
eerste instantie was het een nee, maar het telefoontje van Bas kwam uiteindelijk toen hij dit jaar bij
Concordia aan de slag ging en er een elftalleider
werd gezocht.”
Hoe zijn de eerste maanden bij
Concordia bevallen?
Bas: “Hoewel ik nooit bij Concordia trainer ben
geweest, ben ik niet helemaal vreemd. Ik heb vorig
jaar een aantal wedstrijden bekeken. Daarnaast
kende ik al een aantal spelers vanuit mijn werk als
docent. Joost Gelsing, Frank Overbeeke en Koen
Berendsen waren als jochies mijn leerlingen, waarbij ik van Koen zelfs mentor was. Het is mooi om
ze nu in een latere levensfase weer te mogen trainen. Helaas blijft het voorlopig bij veelal trainen
en geen wedstrijden op zondag zoals het normaal
gesproken zou zijn, maar we moeten het er maar
mee doen.”
Frank: “Voor mij was het wel een beetje zoeken,
want ik ken hier naast Bas van Londen niemand
op de club en was zelfs nog nooit op het sportpark
geweest. Dus als je dan niemand kent is het gek om
op een club te komen en je dan daar wegwijs moet
gaan zien te maken. Tot nu toe vind ik het zeker
een leuke job om te doen. Ik merk al dat Concordia
een fijne en warme club is, hoewel ik nog niet mee
heb mogen maken hoe de sfeer in de kantine na een
gewonnen thuiswedstrijd normaal zou zijn, maar
die gaat er vast en zeker komen!
Allen: Daar kijken we allemaal naar uit!

Assistent-trainer André Pastoors
“Ik woon in Wehl, samen met Kinnie en heeft twee
kinderen: Dion en Zillah. Ik ben uitvoerder bij Ten
Brinke bouw en hoewel delegeren mijn dagelijks
werk is, is dat wel een hele andere vorm van delege-
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De slimme producten van Bloccarsie Relieve.
Uw oude sleutels zijn voortaan overbodig want u
bedient het slot met uw smartphone.
Veilig, gemakkelijk en met ongekende mogelijkheden.
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Eenvoudige bediening via smartphone.
Niet zichtbaar vanaf buitenzijde deur.
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CONTACTPERSONEN

S.V. CONCORDIA WEHL

Functie

Naam

Contactgegevens

Klusploeg

René Rosmüller

0314-683077

Gastvrouwen

Natasja Helmink, Cindy Huijbers, Erna Beulenkamp en Ingrid Derks

Consul

Bennie Jansen

06-14455689

Kantinebeheer

Bennie Evers

06-30542852

Ledenadministratie

Carolien Salemink

ledenadministratie@concordia-wehl.nl

Veldienst

Jan van Arem

06-12359281

Bestuur - Voorzitter

Bas Helmink

voorzitter@concordia-wehl.nl

Bestuur - Penningmeester

Jeroen Freriks

penningmeester@concordia-wehl.nl

Bestuur - Secretaris (beoogd)

Arno Hoksbergen

secretaris@concordia-wehl.nl

Bestuur - Commerciele zaken

Berry Evers

sponsoring@concordia-wehl.nl

Bestuur - Accommodatie en
duurzaamheid

Martin Kloppenburg

accommodatiebeheer@concordia-wehl.nl

Bestuur - Voetbalzaken

Hemmie Caldenhoven

voetbalzaken@concordia-wehl.nl

Scheidsrechterzaken/senioren

Bennie Jansen

06-14455689

Scheidsrechterzaken/junioren

Bennie Verstege

06-20725924

Evennementencommissie

Bennie Jansen

06-14455689

Jeugtoernooicommissie

Paulien Hebing

jeugdtoernooi@concordia-wehl.nl

Vertrouwenspersoon

Simone Pastoors

06-50474658

Jeugdcommissie (JC) - Voorzitter

Marc Hebing

jeugdvoorzitter@concordia-wehl.nl

Wedstrijdsecretaris Kids /
Pupillen / Junioren

Huub Jan Klein

wedstrijdsecretariaat-jeugd@concordia-wehl.nl

Wedstrijdsecretaris Senioren

Bennie Jansen

wedstrijdsecretariaat-senioren@concordia-wehl.nl

Coördinator (JC) JO13 t/m 19

Marco Godschalk

m.godschalk73@gmail.com

Coördinator (JC) Kids t/m JO12

Kevin Evers

evers_kevin40@hotmail.com

Coördinator JO-19

Michiel Schrijvers

concordiajo19@hotmail.com

Coördinator JO-17 / MO-17

Michiel Schrijvers

concordiajo19@hotmail.com

Coördinator JO-15

Harold Reuling

harold.reuling@upcmail.nl

Coördinator JO-13

Harold Reuling

harold.reuling@upcmail.nl

Coördinator JO10/JO11/JO12

Swen Kock

swensarieke@hotmail.nl

Coördinator JO7/8/9 & Kidsclub

Bart Nengerman

nengerman80@gmail.com

Vrienden Club Concordia

Jos van Swaaij

vriendenclub@concordia-wehl.nl

Trefpunt Wehl

Petra Helmink

secretaristrefpunt@concordia-wehl.nl

Bremer
Wehl
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Michiel Buiting nieuwe hoofdtrainer Concordia 2

“Plezier hebben en een
maximale individuele prestatie
neerzetten staan voorop”
Hoewel velen je wel zullen kennen,
wie is Michel Buiting?
“Ik ben Michel, 53, geboren in Wehl en woon in
Groessen. Getrouwd met Natascha en samen hebben we een 22-jarige zoon Kane (niet vernoemd
naar de gelijknamige band). Naast voetbaltrainer
bij Concordia-Wehl 2, ben ik in het dagelijks
leven rayonmanager fietsbanden voor de regio
Zuidoost-Nederland.”
De meeste trainers hebben in het verleden zelf tegen een bal getrapt. Hoe zit
dat bij jou?
“Tot mijn 16e speelde ik bij Concordia, daarna heb
ik twee jaar bij De Graafschap gevoetbald, gevolgd
door een terugkeer van twee jaar bij Concordia,
zes jaar SV Babberich. Na een sabbatical waarin ik
naar Duiven verhuisde, heb ik nog gevoetbald bij
Groessen en afgesloten bij ´t Peeske in Beek. Qua
positie stond ik overal en nergens, maar meestal
als middenvelder.”

Na de sabbatical was het dus
afbouwen?
“Ik moest wel, aangezien mijn enkels versleten
waren aan het eind van mijn voetbalcarrière. Op
een gegeven moment was het zelfs zo, dat ik alleen
de zondag voetbalde en de rest van de week moest
herstellen, zodat ik de volgende weer mee kon
doen. Het uiteindelijk moeten stoppen vanwege
mijn blessures vond ik heel moeilijk. Voetbal blijft
toch het leukste dat er is!”

“De basis
doelstelling
is dat de hele
groep er plezier
in heeft”

Waren deze blessures ook de reden dat
je het trainersvak in ging?
“Dat niet. Ik haalde op mijn 20e op het CIOS TC2
en ben toen al als jeugdtrainer begonnen bij
Concordia. Twee jaar trainde ik daar de A-jeugd.
Als hoofdtrainer startte ik bij Groessen waar ik
vier jaar het eerste onder mijn hoede had en daarna
twee jaar ’t Peeske, voordat ik weer in Wehl terecht
kwam voor mijn eerste seizoen bij Concordia 2.”

“Als speler
speelde ik bij
Concordia,
in die tijd
met CAVV
als sponsor
op de borst,
samen met
mannen als
Jos Bles, Henk
Kelderman
en Jos Peters”

Wat is de reden dat je van een eerste
elftal eigenlijk een stapje terug doet
door een tweede elftal te gaan trainen?
“Dat was een heel bewuste keuze. Het is een klein
stapje terug, maar dat wilde ik ook. Als trainer van
het tweede elftal sta je wat meer in de schaduw.
Je kunt je meer focussen op het trainer zijn en het
met de groep bezig zijn. Dat vind ik het mooie aan
het trainersvak. Bij het eerste elftal heb je veel te
maken met randgebeuren en dat is hier minder.
Bijkomend voordeel is dat het niveau in de klasse
waar wij spelen (reserve hoofdklasse) vergelijkbaar
is met middenmoot van de 4e Klasse Oost waar ik
hiervoor werkzaam was.”

Waarom de keus voor Concordia?
“Nadat ik 25 jaar weg ben geweest, is Concordia
gelukkig nog steeds de club met dezelfde uitstraling. Met ook dezelfde mensen die bij de club
betrokken zijn. Ik ben bij terugkomst in een warm
bad beland. Dat deed me heel goed. Ik had voordat
ik tekende slechts een halve wedstrijd van de tweede selectie gezien, maar het gevoel was goed en
daarom was de keuze eenvoudig. Het is bovendien
prachtig om nu ouders van mijn spelers te zien
rondlopen waar ik zelf nog mee gevoetbald hebt,
zoals Wilfried Rutjes en Theet Jansen! Sowieso
is het een weerzien met vele oude bekenden. Ik
speelde bij Concordia met destijds CAVV als sponsor op de borst, samen met mannen als Jos Bles,
Janny Venhorst en Jan Peters in het eerste elftal,
voordat ik de overstap maakte naar Babberich.”

Selectie Concondia 1986-1987 Michel Buiting zittend met bal
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Wat is je indruk van de groep nu je er,
zo goed en kwaad als het ging, mee
hebt kunnen trainen?
“Ik ben positief over de groep, de jongens zijn
gelijkwaardig; er steekt er niemand met kop en
schouders bovenuit, maar deze uitschieters zijn er
ook niet naar beneden. Op wedstrijddagen heb je
dan vaak ook nog de beschikking over een of meerdere voetballers vanuit het eerste elftal.”
Daarbij traint zo nu en dan ook jeugd
mee. Hoe doen zij het?
“Er zijn inderdaad geregeld jongens van JO-19 die
bij ons meedoen. Hier lopen goede voetballers
tussen en die moeten zich stap voor stap naar de
selectie opwerken. Het mooie vind ik hoe zij worden opgevangen door de bestaande spelers, die er
al langer voetballen. Deze groep gebruik ik ook als
klankbord. Ik vind het belangrijk om de spelers de
ruimte te geven in de selectie. Dat is ook voor de
aansluitende junioren de manier waarop ik werk.”

Maar met plezier alleen pak je geen
punten
“Dat klopt, natuurlijk moet je de mentaliteit hebben dat je alles wilt winnen, maar mijn visie is
dat je kijkt naar ieder individu en ervoor zorgt dat
iedere voetballer de maximale prestatie haalt. Dit
kan in mijn ogen alleen maar als je plezier in het
spel hebt. Als iedereen zijn maximale individuele
prestatie behaalt, dan zet je automatisch een goede
teamprestatie neer. Het maximale is daarbij niet
dat je alleen het uiterste van je lichaam vergt. Het
is ook belangrijk om te luisteren naar je lichaam,
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Dus als er geen maximale individuele
prestatie is, dan wordt het sowieso
niks?
“De basismoot is de volgende: als vijf spelers op
90 procent voetballen, dan voetbal je als team op
50 procent. Als 10 spelers op 90 procent voetballen, dan zit je nog maar op 10 procent van de
teamprestatie. Als individu moet je 100 procent
functioneren. Als team functioneer je dan als het
gevolg ervan.”
Bij het eerste elftal maakt de trainer
gebruik van videobeelden. Hoe sta jij
daar tegenover?
“Videobeelden zijn heel leuk en kunnen nuttig
zijn, je kunt spelers op hun keuzes wijzen. Maar
hoewel ik dat voor een eerste elftal in zijn geheel
als een toevoeging zie, is dat bij een tweede elftal
lastiger. Als trainer ga je op zoek naar routines en
dan kun je deze erin proberen te krijgen aan de
hand van beelden. Bij een tweede elftal is er iedere
wedstrijd een gedeeltelijk andere selectie en moet
je vaker concessies doen in de opstelling en speelwijze. Je kunt minder werken aan automatismen.
Dat is niet erg, maar het heeft wel als gevolg dat
je minder focus kunt leggen op een speler en zijn
vaste positie, of dat nu met videobeelden is of
zonder. Voor individuele spelers kan het wel goed
werken.”

Kledingsponsor: Autoservice Evers Wehl
Van achter naar voren v.l.n.r.: Bouke Rutjes, David van Beek Thomas Volman, Maarten
spijker, Sjoerd Rutjes, Bas van der boom, Kevin Rutjes, Riley Stevering, Lars Godschalk,
Tim Nibbeling, Thijs Fielt, Tom Zweers, Ruben Wijnands, Michel Buiting, Freek Linnenbank,
Jur Zweers, Stijn van Uum, Sven Jansen, Jary Jansen, Dwayne Aaldering. Afwezig: Rhys
Aaldering

Heb je nog een voetbaldroom waar je
over 5 jaar wil staan als trainer?
“Veel plezier hebben, net zoals ik wil dat mijn spelers dat ook hebben. Ik heb niet de leeftijd en ambitie meer om bijvoorbeeld een eerste elftal te trainen in de eerste klasse. We kijken nu vooruit naar
het moment dat we weer voluit kunnen spelen!
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Wat is je doelstelling voor dit seizoen,
überhaupt voetballen?
“Ik verwacht dat we in 2021 pas weer kunnen
denken aan het wedstrijden voetballen. Het is
afwachten hoe het zich ontwikkelt, maar het is
belangrijk om de groep fit en het groepsproces in
stand te houden. Dat laatste is nu lastig, want je
bent niet meer als selectie geheel bij elkaar en er
is geen derde helft. Ik hoop daarom dat we snel
weer terug kunnen gaan naar de situatie voor de
pandemie, zodat we de normale processen kunnen
doorlopen. De basisdoelstelling is dat de hele groep
er plezier in heeft. Als trainer wil ik de randvoorwaarden daarvoor creëren en hier ben ik continu
mee bezig.”

waarbij het dus kan zijn dat de maximale prestatie
bij een blessuregevoelige speler is, dat deze voor
korte of lange tijd niet op 100 procent meetraint en
zich op de wedstrijddagen focust. Ook dat kan dus
een maximale prestatie zijn.”
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CONCORDIA 5

CONCORDIA 3
Van achter naar voren v.l.n.r.: Simon Kok, Tim Seegers, Melvin Lamers, Daan Kraaijevanger, Mark
Wiendels, Dirk Gieling, Peter Schlief, Bart Kock, Clemens Kok, Bart Gieling, Marcel Aaldering,
Frank Wiendels, Ferdi Lukassen, Aron Aaldering, Larkin Rabeling, Bart Gieling
Afwezig: Theo Gieling, Rick Nierkes, Gerben Kaal, Sven Reuling, Arjen Bles, Ruben Splithof

Kledingsponsor: Café Zaal van Uhm & Opblaasbare jacuzzi-shop.nl

Kledingsponsor: Nowonline & Gotickets

Van achter naar voren v.l.n.r.: Mark Willemsen, Luuk Giesen, Max Lenderink, Wilko Linnenbank,
Jens Bongers, Tom Berendsen, Jurgen Siebes, Gregor Houterman, Mark Hebing, Arjan Goorman,
Dion Pastoors, Jeroen Tiemes, Jarno Besselink, Len Ambting, Errol Hunter. Afwezig: Ivo du Plesis,
Sander Aaldering, Remco van Hal, Twan Caldenhoven, Dave Reulink, Jeroen Hebing, Kevin Evers,
Robert Leenders, Marcel Nibbeling, Rick Welling, Robert van Hal, Thijs Jansen, Thom Melissen.

Van achter naar voren v.l.n.r.: Chester Isselman, Fabian Koster, Timo Rutten, Dennis Ampting,
Marko Helmond, Guus Wijnands, Brady Lukassen, Gabriël Smeenk, Tom Nierkes, Leon Buiting,
Rico Moorman, Jordy Verwaal, Simon Koster, Wiwik Rabeling, Thijs Wijnands, Rick Godschalk,
Kenneth Geurts, Joris Overbeeke. Afwezig: Marlon Jansen, Kris van de Westeringh
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CONCORDIA 6

Kledingsponsor: -

Van achter naar voren v.l.n.r.: Dennis Gerritsen, Jasper Nieuwenhuis, Maarten ten Oever, Remco
Teunissen, Bjorn Kaal, Berrie Wanders, Stefan van Rienen, Gijs Lenderink, Peter ter Voert, Jesse
Winkels, Nick Jansen, Rob Linnenbank, Roel Baars, Jeffrey Meijer, Pim ten Oever, Wouter Jansen
Afwezig: Pim Bles, Lars Bles, Wouter Giesen, Boy Pastoors, Jeroen Schlief

CONCORDIA 4

Kledingsponsor: Feestkoning
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CONCORDIA 9

CONCORDIA 7
Van achter naar voren v.l.n.r.: Selwyn Verhagen, Jesse Sanders, Sven Meijer, Martijn Volman,
Rick Teunissen, Bram Lamers, Tim Jansen, Youri Hesseling, Daan Lohschelder, Dion Evers,
Rick Kreileman, Sjoerd van Leussen, Floris Huurenkamp, Lars Haverkamp, Robin Elbers, Bram
Woltering Afwezig: Stijn vervelde, Tom van de pavert, Jelle schrijvers, Rens Lukkasen

Kledingsponsor: Trefpunt Concordia Wehl

Kledingsponsor: -

Van achter naar voren v.l.n.r.: Rowdy Wiegman, Jens Hendriksen, Fedde Engelen, Lennard Amin,
Sjoerd Wienholts, Bas Bleijerveld, Joep Volman, Stan Kraaijvanger, Rens Kraaijvanger, Robin
Derksen, Jory Nibbeling, Lars den Daas, Bart Welling, Wiebe Wienholts, Merlijn Wenting, Lars
Pastoors

Van achter naar voren v.l.n.r.: Rob van Valburg, Mylan van Brenk, Florian Feege, Maik
Wagensveld, Reno Geersing, Emiel van Haeren, Mathijs Tempel, Frank van Schriek, Peter
Linnenbank, David van der Winden, Wilco Hoksbergen, Janny Venhorst
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CONCORDIA 10

Kledingsponsor: Kemperman Verzekeringen Wehl

Jelle Bonnes, Martin Kloppenburg, Mark Brinkhuis, Erik Teunissen, Maurice Rosmuller, Guido ter
Voert, Carlo Cancian, Ingo Keuben, Antoin Bremer, Jan Willem Tiemessen, Jan Hein Bles,Gerhard
Tiemessen, Jelmer Tiemessen, Guido Isselman, Martijn Bal, Ronnie Dibbes
Afwezig: Denny Alofs, Sander Bruines, Mathijs Gudde, Luuk Lamers, Gerben Snelting

CONCORDIA 8

Kledingsponsor: -
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Van achter naar voren v.l.n.r.: Bas van der Aart, Jos Kraaijvanger, Harold Reuling, Erik Teunissen,
Richard Derksen, Sander Teunissen, Kenneth Neervoort, Sander Lueb, Rob Ketelaar, Marc
Hebing, Roy Besselink. Afwezig: Gerard Spaan en Ronnie Dibbes

Kledingsponsor: Kemperman Verzekeringen Wehl

Kledingsponsor: -

Van achter naar voren v.l.n.r.: Luuk Baakman, Woute Heurts, Twan van der Linden, Kevin Kerkhoff,
Johan van Arem, Joël Siebes, Merlijn Wentink, Jesse Timessen, Lars Baakman, Sven Wienholts,
Maarten Timmer, Riley Freriks, Gijs Kaal, Jamie Lieftogt, Lars Goedschalk, Nick Gasseling, Tim
Verstege.

Van achter naar voren v.l.n.r.: Roy Hermsen, Robert Huijbers, Rick Jansen, Sander Scholten, Bart
Nengerman, Marc Schuurman, Kees Holtrichter , Sander Hetterscheid

56

ss. .v.v. Co
Conc
ncoorrddi iaa i info
nforrmmat
ati ieeggi iddss 22002200 - - 22021
021

CONCORDIA 35+ 2

CONCORDIA 2 Z

Kledingsponsor: Pola Installatietechniek / De Kraai Metselwerken Wehl

Van achter naar voren v.l.n.r.: Rafal Juszczak, Darek Lewandowski, Kamil Dubacki, Ronnie Rutjes,
Abdiaziz Osman, Baris Kocabas, Matthew Buttner, Mike van der Voort, Jimmy Kempers, Robert
Plaszczyk, Kamil Garczynski, Barry Boerboom, Arkadiusz Marcinkowski, Sebastian Dreszler, Ben Dictus.
Afwezig: Radoslaw Gutowaki, Dariusz Lewandowski, Joeri Brunsveld, Maurice Massen, Gabriel Konior

CONCORDIA 35+ 1

CONCORDIA 11
Kledingsponsor: Esbro B.V.
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CONCORDIA D 30+

Kledingsponsor: Hoveniersbedrijf Van Antwerpen & Mijn Tuinberegening
Van achter naar voren v.l.n.r.: Jantien Schweig, Lars Bolwerk, Regula Roelofsen, Marike Peters,
Elly van Haeren, Susan Kraaijvanger, Anke Kaal, Lin Zweers, Daphne Verheij, Marlies Reuver,
Cindy Huijbers, Irma Goorman, Noortje Leenders-Dokter, Charell Lukkassen, Heidi Löwenthal,
Rianne van Santen, Ingrid Derks Afwezig: Iris Spijker, Petra Timmermans, Marylin Hup, Judy van
den Berg, Milou Nibbeling

Medical Device Safety
Consulting and Testing Services
Versnel uw wettelijke toelating en veiligheidskeuringen

TE KOOP
GEVRAAGD

Oplossingen... Toelatingen...
Training… Interim Management...
Voor meer info: www.ce-nl.nl
Kleindorpseweg 18, 7031 JB Wehl • Tel.: +31 (0) 6 22458678

Woonhuizen, boerderijenbedrijfspanden, agrarisch gronden,
bouwkavels, enz.
Snelle en discrete afwikkelingen

JO13-1 Noud Jansen
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Tel. 06-51 29 90 28 | 06-53 99 24 14

Adverteren?
sponsoring
@concordia-wehl.nl

BIJ ONS VERKRIJGBAAR

Uitzenden . Detachering . Werving & Selectie

dextron
P ERSO NEEL

dextron
P ERSO NEEL

Slijterij Peeters Kon. Wilhelminastraat 3, Wehl

www.dextron.nl
www.dextron.nl
Plantage Allee 29
7031 GK Wehl
Tel: 06-3891 8141

JO-7-1 v.l.n.r.: Finn Vruggink, Yuri Jansen en Luca Jansen
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Ester Gelsing Kinderopvang opent SportBSO
de Grindslag

“Hiermee gaat een
langgekoesterde wens
in vervulling”

“Voor mijn
vader
betekende
Concordia
alles. Hij zou
dit initiatief
fantastisch
hebben
gevonden”

Voor Ester Gelsing voelt Concordia als een tweede thuis. “Voetbal stond op nr. 1 in
het gezin waar ik opgroeide. Van kleins af aan was ik regelmatig bij de club te vinden.
Mijn vader Bennie Heinen voetbalde en was later elftalleider. Ik heb zoveel mooie
herinneringen. Het familiegevoel bij de club, de gulden voor iets lekkers in de kantine
en de korte tijd dat ik voetbalde bij de dames.” De Wehlse ondernemer opende na een
grondige verbouwing op 26 oktober SportBSO de Grindslag in de voormalige kantine
van FC Gelre. “Toen de ruimte vrijkwam, zag ik de kans voor een extra BSO locatie.
Er is hiermee een langgekoesterde wens in vervulling gegaan.”

“A

lles is net klaar en de verf in het
jeugdhonk is nog nat”, vertelt Ester
aan het begin van het interview. “Het
is een gezellige en huiselijke plek geworden. Als
ik ergens aan begin, moet het goed zijn. De diverse
buiten sport- en spelactiviteiten vinden plaats op
het grasveld, kunstgrasveld, pannaveld of beachveld. Sporten en plezier maken met elkaar staat
centraal.”

Huiselijk jeugdhonk
“Mijn man Eddie en ik gingen kijken naar een wedstrijd van het 1e elftal. Toen raakten we met Hemmie
Caldenhoven aan de praat en vroegen wat er met
de leegstaande ruimte van FC Gelre zou gebeuren.
We zijn om tafel gegaan en hebben met Concordia
toegewerkt naar de opening 1,5 jaar later. Het is een

Naschools aanbod SportBSO
de Grindslag
• Toegankelijk voor kinderen van 7 t/m 12 jaar;
• Professionele begeleiding
• Gevarieerd sport- en spelaanbod
• Kinderen lopen van school naar de SportBSO.
Bij extreem slecht weer per bus.
• Sportiviteit met kwaliteit.
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lang traject geweest, omdat er een vrijstelling op het
bestaande bestemmingsplan moest worden aangevraagd. Supertrots ben ik op het resultaat. We hebben
de kantine verbouwd tot een fijne en warme plek voor
de kinderen. Door te sporten leren kinderen omgaan
met winnen en verliezen, maar ook hun eigen grenzen aan te geven. De basis voor leren samenwerken
wordt gelegd: samen klaar je de klus. Het is fijn om
nu deze extra opvangmogelijkheid toe te kunnen voegen. De keuze voor de kinderen is vrij of ze met alle
sporten meedoen. Soms willen ze ook even toekijken,
chillen of bijvoorbeeld een activiteit binnen ondernemen. Wanneer kinderen aansluitend een sporttraining bij Concordia hebben, kan er op de SportBSO
warm gegeten worden.”
Tal van sporten
De SportBSO wordt gerund door pedagogisch medewerker en gymdocent Elianne Roes. Met een jaarplanning en iedere maand een ander thema (zoals bijvoorbeeld stick- en racketspelen of balspelen) en sport,
biedt ze de kinderen een heel gevarieerd aanbod.
Ester: “Het aanbod is opgezet door Elianne. Ze heeft
contact gelegd met andere sportverenigingen in Wehl
en omgeving voor een samenwerking binnen het
thema of het verzorgen van een clinic. Variërend van
voetbal, volleybal, judo, tennis, badminton, gymnastiek en hockey. We organiseren ook speciale (zomer)
vakantieweken. Ons motto is: voor ieder talent een
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plek in de opvang. Ieder kind heeft talenten en die
moet je wel ontdekken. Vaak kies je vanuit je comfortzone iets wat je al kent. Maar durf je daarbuiten te
kijken en bijvoorbeeld eens een hele andere sport te
beoefenen, dat is mooi om te zien wat dat oplevert.”
Totaalpakket kinderopvang
Met een team van 20 medewerkers biedt Ester Gelsing
Kinderopvang een totaalpakket van kinder-, peuteropvang en BSO voor Wehl en omstreken aan op
verschillende locaties. Op de Plantage Allee startte
ze in 2005 in een nieuw gebouw naast huis met de
opvang voor kinderen van 0-4 jaar. In 2012 opende ze
haar eigen pand op dezelfde plek. Met de basisschool
vormt ze Kindcentrum Het Timpaan, waarin opvang
en onderwijs nauw met elkaar samenwerken voor
kinderen van 0-12 jaar. Bij de nieuw SportBSO kunnen
kinderen van 7 t/m 12 jaar terecht. Ester: “Mijn vader
overleed na een kort ziekbed in 2011. Voor hem betekende Concordia alles. Hij zou dit initiatief fantastisch
hebben gevonden. Met ons gezin zijn we regelmatig

Toegankelijk met en zonder
BSOcontract
De SportBSO is geopend op maandag, dinsdag en
donderdag en tijdens schoolvakanties/ studiedagen. Het is mogelijk om je huidige BSOcontract
om te zetten naar SportBSO of een combinatie
van beiden. Ook als er geen regulier contract is
voor de buitenschoolse opvang, kun je met een
vakantiecontract tijdens vakanties/studiedagen
gebruik maken van de buitenschoolse opvang of
de SportBSO. Met een minimale afname van in
totaal 6 hele dagen per schooljaar.
op het veld te vinden. Dit is ons plekje en het voelt
vertrouwd. Onze zoon heeft bij NEC gespeeld en is nu
ook weer terug bij Concordia. De cirkel is weer rond.”
Meer informatie of aanmelden:
www.estergelsingkinderopvang.nl
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CONCORDIA JO19-2

Kledingsponsor: Body Action Wehl
Van achter naar voren v.l.n.r.: Marco Tiemessen, Gerben Hogenkamp, Ron Gerritsen, Luca
Tiemessen, Kay Koster, Ernst-Jan van der Wal, Noud Kraaijvanger, Jens van Wessel, Stan Giesen,
Rick Gerritsen, Tom Hogenkamp, Tomas Hetterscheid, Thomas Buiting, Pascal Meurs, Bart Buiting,
Joël Le Congé, Lars Reuling, Twan Steijntjes, Jasper Giesen. Afwezig: Marten Riewald
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CONCORDIA JO19-3

CONCORDIA JO19-1

Kledingsponsor: De Wehlse Bijenkorf
Van achter naar voren v.l.n.r.: Lukas Schennink, Rob Linnenbank, Joris Gerritsen, Bram van Mierlo,
Levy Tiecken, Simon Delfsma, Tom Gieling, Jarno Buiting, Willem Looman, Luuk Reijmer, Justin
Derksen, Sven Kuster, Jesper Vonk, Joeri Hebing, Jan Welling, Siebe Keuben, Luuk Buiting, Joost
Hakvoort, Ernis Ismajli, Sem Smit. Afwezig: Joost Gelsing, Marco Godschalk

Kledingsponsor: All Sportswear

JO19-1
Siebe Keuben

Van achter naar voren v.l.n.r.: Martin Kloppenburg, Jeroen Freriks, Ruben Timmer, Rody Dibbes,
Jelte Hageman, Kai Jansen, Isaac Lueb, Jaron Lendering, Dion Venhorst, Jorg Kloppenburg, Roel
Teunissen, Lucas Jansen, Nick Klein Gunnewiek, Vigo van Mierlo, Rik Freriks, Mike Hunting,
Justin Mullink

s.v. Co nco rdia info rmatiegids 2020 - 2021

65

Irma Goorman, Hennie Arts, Milou Dokter, Manon Bremer, Liz de Vrught, Renske Bremer, Femke
Willems, Zillah Zweers, Selina Timmermans, Gemey Roest, Tess Kuster, Floor ter Raaij, Demi
Reuling, Lieke Arts, Joyce van Schriek, Mandy Goorman. Afwezig: Frank Reuling

Kledingsponsor: Gerritsen Vastgoed Wehl

Kledingsponsor: INTERO Security

Afwezig: Milan Sanders, Lars Baakman, Marco Godschalk, Lars Godschalk, Luuk Eugelink, Milan
Godschalk, Siem Evers, Jarno Welling, Sjoerd Gerritsen, Ruben Derksen, Lars van der Meulen,
Luc Steintjes, Dominic Ernens, Teun Peters, Fabian de Haas, Paul Joling, Jibbe Middelbrink, Tijmen
Lueb, Tygo Lukassen. Afwezig: Martijn Gasseling

Sam van Duppen, Thomas Volman, Tristan Gerritsen, Thijs Kloppenburg, Bryan Ketelaar, Stijn
Spaan, Cas Kelderman, Kay Merbis, Thijs Willemsen, Kai Neervoort, Jordy Dieks, Tristan Lueb,
Sam de Gier, Tom klein Gunnewiek, Milan Salemink. Afwezig: Giel Schennink, René Dieks, Bart
Buiting
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CONCORDIA JO15-1

CONCORDIA JO17-2

Kledingsponsor: Melkgeitenhouderij Bremer Wehl

Van achter naar voren v.l.n.r.: Bennie Delfsma, Nick Jansen, Lars Delfsma, Jesse Borkus, Tom
van Haagen, Marijn Hetterscheid, Koen Buiting, Jasper Schennink, Julian Scheepbouwer, Sjoerd
Raben, Tigo Hebing, Twan Siebes, Sven Koster, Twan Hollander, Giel van Dillen
Afwezig: Luuk Reijmer en Milan Steentjes

CONCORDIA MO17-1

CONCORDIA JO17-1
66

Kledingsponsor: INTERO Security
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CONCORDIA JO15-2

Kledingsponsor: B. Kuppens B.V.
Van achter naar voren v.l.n.r.: Jelte Hageman, Mick Gerritsen, Figo Wanders, Cas Linnenbank,
Trainer, Daan Reijmer, Pim Lueb, Luuk Helmink, Sjoerd Rosmuller, Jowy van Haeren, Senna
Boesveld, Raf Kremer, Bram Wamelink, Quinten Gerritsen. Afwezig: Kjell Hulshof, Tim Jansen,
Daan Kloppenburg, Martin Berendsen

CONCORDIA JO13-1

Kledingsponsor: Uitspanning ‘t Peeske
Van achter naar voren v.l.n.r.: Simon Delfsma, Tom Zweers, Swen Kock, Wes Kock, Dirk
Kloppenburg, Ravi Besselink, Koen Raben, Jorrit Rijk, Tygo Steintjes, Gijs Engelen, Daan Wilhelm,
Ryan Klaassen, Ne’Shawn Le Corre, Jens Harmsen, Noud Jansen, Daan Willemsen
JO13-1 Dirk Kloppenburg
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CONCORDIA JO11-1

CONCORDIA JO13-2

Kledingsponsor: WWF-Rangers

Van achter naar voren v.l.n.r.: John de Haas, Dominic Ernens, Rob Vriezen, Floyd Lourens, Luuk
Bremer, Ralf Eugelink, Wessel Scholten, Senne Hendricksen, Abd Mohammad, Floris Oliekan,
Tobie Verwaaijen, Brian van Schriek, Jorn Volman, Tom Cooymans, Thomas Gerritsen, Jop Steman

Van achter naar voren v.l.n.r.: Tigo Hebing, Owen Peters, Joeri Hebing, Duuk Sybom, Finn
van der Aart, Dyem Ribbers, Jim Kremer, Tygo Harmsen, Tijn Zweers, Tom Wamelink, Willem
Lukassen, Tijn Steman

Kledingsponsor: Aannemersbedrijf Kock Teunissen Wehl

Kledingsponsor: WWF-Rangers

Van achter naar voren v.l.n.r.: Dick Lukassen, Hendrik-Jan van Zadelhoff, Sander Lueb, Cas Evers,
Enzo Reulink, Jens te Raaij, Reno Besselink, Jurre van Zadelhoff, Wiek van Dulmen, Teun Sybom,
Mick Hendricksen, Jesse Koster, Levi Verbeek

Van achter naar voren v.l.n.r.: Pieter Westerhof, Lars Haverkamp, Marc Kemperman, Gerrit
Jansen, Jesper Westerhof, Scott Ten Haaf, Iris Jansen, Jack van Haeren, John Arends, Eva van
Ampting, Tim Kemperman, Ryan Krosse, Antonie Kloppenburg
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CONCORDIA JO11-2

CONCORDIA JO12-1
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Kledingsponsor: Slagerij A. Derksen
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CONCORDIA JO10-3

CONCORDIA JO10-1

Kledingsponsor: -

Van achter naar voren v.l.n.r.: Berry Evers, Lars Delfsma, Bart Nengerman, Sepp van der Aart,
Roel Baars, Joep Kraaijvanger, Sil Nengerman, Sverre Evers, Ties Besselink, Giovanni Veenink

Van achter naar voren v.l.n.r.: Eric Jansen, Irma Goorman, Sander Scholten, Theije Jansen, Ize
Evers, Mirthe Jansen, Stan Scholten, Tijmen Verheij, Niek Goorman, Senna Verbeek
Afwezig: Lisa Krist

Kledingsponsor: -

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang

Van achter naar voren v.l.n.r.: Joyce van Schriek, Sharon Evers, Mitch Wezendonk, Job
Willemsen, May Evers, Gaith Mohammad, Rinske Rijk, Mirthe Reulink, Mike Thuis

Van achter naar voren v.l.n.r.: Jeffrey Slotboom, Kevin Evers, Jarno van Haeren, Finn Kock, Jurre
van Ree, Duke Ribbers, Ties Koster, Jace Timmermans, Ivar Jansen

CONCORDIA JO9-1

CONCORDIA JO10-2
72

Kledingsponsor: WWF-Rangers
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CONCORDIA JO8-2

CONCORDIA JO9-2
Van achter naar voren v.l.n.r.: Mike ter Voert, Simon Wenting, Darren de Jong, Wessel Steijntjes,
Kees Holtrigter, Mats Hetterscheid, Jurre Reulink, Roy Hetterscheid, Lex ter Voert, Jaimy Langeweg,
Jayden Harmsen

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang

Van achter naar voren v.l.n.r.: Koba Metreveli, Jos Kraaijvanger, Tim Zweers, Miguel Metreveli,
Andrias Metreveli, Siem Verwaaijen, Siem Zweers, Jaylano van Herwaarde, Duuk Kraaijvanger,
Sten Volman, Dex Koster

Van achter naar voren v.l.n.r.: Bryan Evers , Rick Jansen, Robert Van Hal, Niels Schuerink, Javi
Van Hal, Ties Bal, Nick Kuster, Lasse Verheij, Luca Jansen, Lucas Simons, Finn Vruggink, Yuri
Jansen, Jurre Schuerink, Dex Ribbers, Jason Evers
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CONCORDIA JO7-1 & 2

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang

Remco van Hal, Roy Besselink, Tim Engelen, Willem Peters, Brent Sonneveld, Siem Besselink,
Kyenn van Hal, Bauke van Ampting, David Simons

CONCORDIA JO8-1

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang
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06 – 10 12 51 17
lisanneshaaridee@hotmail.nl
www.lisanneshaaridee.nl

Vindt u het ook zo vervelend om veel tijd kwijt te zijn bij
de kapper, of met kinderen te moeten wachten? Wilt u
een nieuw kleurtje, permanent, of altijd lang haar willen
hebben? Maar vindt u het allemaal te duur, dan bent u
toe aan een professionele kapster bij u thuis.

Kledingsponsor: Ester Gelsing Kinderopvang Van achter naar
voren v.l.n.r.: Rick Welling, Thijs Jansen, Jurgen Siebes, Jake van Barneveld, Ivar Siebes, Owen
Piters, Sem Jansen, Luuk Hetterscheid, Nox Welling Afwezig: Rick van Engelen en Jup Caldenhoven

Kom je ook voetballen bij
de Kidsclub?

O

Uitspanning ´t Peeske
Genieten van een drankje of lunch
op een van onze terrassen
Een diner à la carte in onze pittoresk gelegen
uitspanning aan een heus bergmeertje.
Heerlijk rustig kamperen op onze natuurkamping.
U bent welkom op de Peeskesweg 12 in Beek,
gelegen in de Montferlandse bossen.
Bel voor meer informatie 0316-532804
of bezoek onze internetsite www .peeske.nl

Wèhls kwartierke 1 2011/2012

p sportcomplex de Grindslag bij voetbalvereniging Concordia Wehl kun je al
komen spelen als je nog te jong bent om in
een JO-7 team mee te voetballen. Door een wekelijkse training wordt een groep jongens en meisjes van
4, 5 en net 6 jaar voorbereid op het voetballen in een
echt team waar ook wedstrijden gespeeld worden.
Afgelopen zomer zijn tien spelertjes doorgestroomd
naar de JO-7 verdeeld over team 1 en 2. Momenteel
voetballen circa tien kinderen wekelijks onder
afwisselende leiding van Thijs Jansen, Jurgen Siebes
en Rick Welling hun partijtjes
Wekelijkse training
Tijdens de wekelijkse training op zaterdagochtend
van 09.30 tot 10.30 uur leren de kinderen omgaan
met de bal en spelen voetbalpartijtjes onderling. In
de winter trainen de kids in het Beatrixcentrum op
vrijdagavond. In de winter trainen de kids op het
zelfde tijdstip in de Horst in Nieuw Wehl.

CONCORDIA JO6-1 KIDSCLUB



Bel of mail voor een afspraak

ste JO-8 spelers van Concordia een
toernooitje. Aan het einde van ieder
seizoen spelen de Kidsclubleden mee
met het Jeugdtoernooi Concordia, het grootste van
Nederland. Als de kinderen qua leeftijd toe zijn
aan voetballen in teamverband, worden er uit de
Kidsclub teams gevormd, die vervolgens in de JO-8
competitie worden ingedeeld.
Meer informatie over de Kidsclub of
wil je je zoon/dochter aanmelden?
Nengerman80@gmail.com
Kosten lidmaatschap Kidsclub per seizoen: € 52

Kerst- en jeugdtoernooi
In de kerstvakantie doen ze mee aan het kersttoernooi in de zaal en spelen ze onderling met de jong-
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Webshop ERREA Concordia
Zoals de meeste leden wel weten hebben we sinds seizoen 2017-2018, na uitvoerig
onderzoek, een nieuwe kledingleverancier in Allsportswear Doetinchem met
het merk Errea. Een groot aantal senioren- en jeugdteams zijn inmiddels al in het
nieuw gestoken en ook dit seizoen zullen er weer teams nieuwe kleding ontvangen.
In de komende seizoenen die nog gaan volgen zullen we in fases alle teams gaan
vervangen met kleding van Errea.

O

nlangs is de nieuwe site van Concordia
online gegaan met een link naar 'ERREA
Clubshop'. In deze webshop kunnen
leden met korting clubkleding bestellen, denk hierbij aan kleding om in te trainen, inloopshirts voor
jullie team, enz. Binnenkort zullen alle leden hier-
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over nog een mail ontvangen over hoe dit in zijn
werk gaat.
Via www.allsportswear.nl kun je de nieuwe
webshop al wel vast bekijken! Klik op de button
clubshop en vervolgens op het logo van Concordia
Wehl.
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Evenementen van Vrienden Club
Concordia in seizoen 2020-2021
Zoals ieder jaar staan er dit jaar weer een aantal
mooie events op de planning. Helaas kan in verband met corona het Kerst Klaverjastoernooi niet
doorlaten gaan en wordt het verplaatst naar 2021.
Het is afwachten of de Ladies Night in het voorjaar
wordt georganiseerd, net als het stratentoernooi in
samenwerking met Reuring.
Succesvol VCC Kerst Klaverjastoernooi
In december 2019 is in de kantine voor de achtste
keer het Kerst Klaverjastoernooi georganiseerd.
Deelnemers uit Wehl, maar ook spelers uit andere
plaatsen zoals Didam, Beek en Giesbeek. In twee
avonden: maandag 23 en maandag 30 december
werden vier rondes gekaart. Aan het eind van de
tweede avond werd Yvonne Derksen als winnaar
uitgeroepen. Ze presteerde als beste op beide avonden. Prijzen worden jaarlijks beschikbaar gesteld
door Wehlse ondernemers, zoals vleespakketten en
andere mooie prijzen. Tussen de rondes door is er
een loterij met prijzen.
Wall of fame
Winnaars Kerst Klaverjastoernooi:
2012 Hans Middelkoop
2014 Wilfried Lanters
2016 Gerrie Derksen
2018 Harrie Henrix

2013 Koos ten Haaf
2015 Berti ten Haaf
2017 Geertje Nijland
2019 Yvonne Derksen

I

A

C

Wat krijg je daarvoor?
• Koffiekaart met gratis koffie in de kantine tijdens
de weekendwedstrijden op sportpark de Grindslag
• 15 % korting merchandise van Concordia Wehl
• Korting deelname VCC-event
• Jaarlijkse ledenbijeenkomst waar je meestemt
over de doelen
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V

rienden Club Concordia (VCC) organiseert jaarlijks dart- en klaverjastoernooien.
Vanaf 2016 ook Concordia Ladies Night. De
opbrengsten zijn voor de club. Iedereen kan lid
worden van VCC. Het lidmaatschap is € 15 en voor
een gezin € 25 per jaar. Tot zestien jaar kun je lid
worden via een gezinslidmaatschap of goedkeuring
van de ouders. Vanaf zestien jaar is een persoonlijk
lidmaatschap mogelijk.

B

Word ook lid van
Vrienden Club Concordia

DEN CL
U
IEN

CORD

Succesvol VCC Stratentoernooi
in samenwerking met Reuring
Het eerste VCC stratentoernooi in samenwerking
met Reuring was een succes. Maar liefst 22 teams,
met elk een eigen teamcaptain hebben meegedaan
aan dit toernooi. Op 17 en 31 januari hebben de
teams 18 verschillende spelen gedaan. Tijdens deze
twee geweldige, gezellige en competitieve avonden, was er veel belangstelling van supporters van
de verschillende straten. Met twee loterijen waarvan de opbrengst ten goede kwam aan VCC.
Het toernooi werd door een van de deelnemers
samengevat als: ‘een mooie manier om toch ook in
de winter wat samen met de buren te doen.’ Als de
mogelijkheid er weer is, zal opnieuw in samenwerking met Reuring dit toernooi worden georganiweerd. Inmiddels zijn er alweer veel aanmeldingen.
Het ziet ernaar uit, dat er vanwege de grote belangstelling vier avonden worden ingepland om alles in
goede banen te kunnen leiden.
Uitslag stratentoernooi 2020
1e Meidoornstraat 1 4078 punten
2e Meidoornstraat 2 2598 punten
3e v/d Goltzstraat     2169 punten
Aanmoedigingsprijs Muldersveld 2 met 759 punten
Aanmelden Het aanmeldformulier is te downloaden via www.concordia-wehl.nl. Stuur het per
mail naar vriendenclub@concordia-wehl.nl Of
verstuur het per post: Secretariaat Vrienden Club
Concordia, Ziggel 2, 7031 LG, Wehl.
Bestuur Voorzitter: Jos van Swaaij
Secretaris: Maike Derksen Penningmeester: Vacant
Ondersteunend:
Wilko Linnenbank en Ruud van Regteren
NIEUWE BESTUURSLEDEN GEZOCHT!
Met veel plezier organiseert het bestuur van Vrienden
Club Concordia de jaarlijkse events. Heb je interesse
om de Vrienden Club Concordia te ondersteunen?
Neem vrijblijvend contact op via bovenstaande mail
of spreek één van hen vrijblijvend aan.
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