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Errea Italian technical sportswear, in meer dan

60

landen

BVO’s:
FC Parma, Bari en FC Modena Italie, Norwich City Engeland, FC Nantes Frankkrijk, CD Numancia
Spanje, FC Kilmarnock Schotland ADO Den Haag Nederland, NeVoBo (Nederlandse Volleybal Bond).

In uw regio:
Avanti Wilskracht, EVV Phenix, FC Suryoye, SV Vaassen, SP Haarlo, VV Vorden, FC Berghuizen,
FC Berghuizen dames, VV Protos, Alstätte, TFC Hengelo, EBZW Borne, Valley Bucketeers, Vosta Volleybal.
Errea Point Overijssel uw partner in teamwear.
Teamwear; 136 verschillende tenues binnen de collectie.
Diverse pakket series; Tenue, presentatie kleding, trainingstellen en tassen in dezelfde lijn voor een unieke
en uniforme uitstraling.
Costum made; Een vereniging kan zijn eigen tenue samenstellen, van idee tot creatie. Middels de app of
onze link op de site kan men zelf al de eerste creatieve aanzet geven.
Accessoires; De accessoires varieert van ballen tot aan het scheidsrechtersﬂuitje.
Speerpunten in de sport; Voetbal, volleybal, handbal en rugby.
Errea Point streeft naar:
*
*
*
*
*
*
*

Een prima prijs prestatieverhouding
Snelle levering
Partnership voor langer termijn
Ondersteuning van vereniging en kennis
Een goede win win situatie
Afgestemde sponsoring
Een bijzonder tevreden klant

Errea technical sportswear, topkwaliteit voor een betaalbare prijs.

Errea Point Overijssel
Gronausestraat 1210, 7534 AT Enschede, Tel -053-8880583
W - www.errea-overijssel.nl E - info@errea-overijssel.nl
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door P. Olde Wevelkate

De vakantie is al weer enige tijd voorbij, voor de
meesten althans. De redactie is al weer druk aan
het werk en de sportieve activiteiten op ons clubterrein zijn in volle gang.
Ik hoop dat U allen in goede gezondheid de vakantie bent doorgekomen. Enkele hartoperaties zijn
nodig geweest om enkele sporters van het 2e en
4e op de been te houden en in mijn omgeving zijn
enkele “gezonde” mensen plots heen gegaan. Momenten waarop je even met beide benen op de
grond gezet wordt en ziet hoe betrekkelijk alles is.
Wat dat aangaat is er in korte tijd op privé vlak ook
wel wat veranderd. Andere werktijden, ook weer
in het weekend en de hobby fotografie waar veel
activiteiten ook in het weekend zijn.
Daarnaast loop ik mee met het bestuur van een
andere vereniging om te kijken of ik daar een taak
kan gaan vervullen. Dat betekent voor mij dat ik
mijn tijd anders moet gaan indelen en tevens het
nemen van een drastische beslissing, want als ik
ergens voor ga moet dat voor de volle honderd
procent zijn.
Aan het eind van het seizoen leg ik mijn taak als
hoofdredacteur van dit blad neer. Tevens zal ik
niet meer als vast sportverzorger actief zijn bij
het eerste elftal op zaterdag. Een keuze die ik gemaakt heb en die ik reeds aan het bestuur heb
voorgelegd.

Maar genoeg gekletst over deze zaken. De eerste
uitgave van seizoen 2016-2017 ligt voor Uw neus.
Een uitgave met ins en outs van de vereniging,
veel foto’s, informatie, humor en ook wat voor
de kids. We doen ons uiterste best het blad zo
aantrekkelijk mogelijk te houden, hebt U nog tips
en trucs, laat het ons weten. Het e-mailadres van
de redactie is sportlust@live.nl.
In dit seizoen pak ik een paar momenten terug uit
de uitgaves die ik de laatste 10 jaar heb mogen
maken. De mooiste foto’s, de leukste stukjes en de
onroerendste momenten. Houdt U vast, we gaan
een stukje terug in de tijd.
Buiten de informatie die door het bestuur wordt
aangeleverd, heb ik zelf de belangrijkste spelregelwijzigingen even bekeken. Mijn bevindingen vindt
U verderop in deze uitgave. De regels gelden al
een paar wedstrijden maar toch goed om te weten.
Ik sluit het redactionele stuk af en wens U veel
kijk- en leesplezier toe
Good goan en we zien elkaar....

Als 30 jaar de man in het zwart

Een kans voor iemand anders om zijn eigen creativiteit in dit blad te leggen. Na een decennium, ja
het is al weer 10 jaar geleden dat ik als hoofdredacteur begon, is dat misschien ook wel eens tijd.
Afijn, dat gezegd hebbende, hebt U de
Olympische spelen nog gezien?!? Fantastische resultaten hebben de sporters weer neergezet.
Respect ook voor deze sporters die hun hele ziel
en zaligheid in hun sport stoppen. Niet zeuren bij
een pijntje maar doorgaan tot het gaatje.
Zelf heb ik mogen ervaren hoe diverse turners in het
leven staan. Door de enkel gegaan, toch een verbandje er om heen en die oefening afmaken. Heel wat
anders dan de mentaliteit bij sommige voetballers.
Wat dat betreft kunnen sommige spelers wel een
paar turntrainingen gebruiken.
A. Je wordt er flexibel van.
B. Het is goed voor je mentale kracht.

Voor aanvang van de wedstrijd Sportlust 1 tegen
Achilles had ik (José Vlaanderen) een gesprek met
de scheidsrechter. Zijn naam is Jan Tanke en hij is
geboren op 3 oktober 1950 in Weerselo.
Hij woont in Enschede met zijn vriendin en samen
hebben ze 6 kinderen. De heer Tanke is gepensioneerd en heeft altijd gewerkt als modelmaker en
is nog steeds op afroep beschikbaar. Zijn hobby’s
zijn voetballen en scheidsrechteren hetgeen hij al
30 jaar met plezier doet. Zelf is hij al 44 jaar lid
van HVV in Hengelo. De wedstrijd eindigde in 2-2
en Jan zei dat hij een leuke middag bij Sportlust
had gehad.
				
José Vlaanderen

nail systems inter national

Arend Kerkhof & Erwin Buunk

Magalhaesstraat 12
7532 CK Enschede
06-51516368 : Stuc.bedr. Enschede
06-53169445 : Arend

Voor wie net even
iets anders wil èn niet
graag te veel betaald

MEER DAN BEDMODE ALLEEN
vanuit Enschede na binnenkomst Glanerbrug 2e straat rechts
Corn. Houtmanstraat 2 Tel. 461 14 28

Golden Star
Schoolstraat 54 Glanerbrug
Tel. 053 - 461 69 17

UW LOGISTIEKE PROBLEEM OPLOSSER

Facilitaire Dienstverlening

J. van Vonno
Preludestraat 118 - 7534 XL Enschede
Tel. 053 - 461 35 76 - Mob. 06 - 11 35 62 14

Bouwbedrijf
Wermer
Gerto Wermer
James Rosstraat 66

TEN THIJ

Gronausestraat 1000
7534 AN Glanerbrug
053 - 461 16 25

7534 ZW Enschede
Tel.: 053 - 538 68 69
Mob.: 06 - 23 688 085
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door M. Jansen

De vakanties zijn weer teneinde en hopelijk
heeft iedereen hiervan met volle teugen mogen
genieten. Inmiddels is het voetbalseizoen weer gestart en daar zijn wij heel blij mee.
Er hebben zich heel wat nieuwe leden bij onze vereniging aangemeld en wij wensen hen hierbij heel
veel plezier en gaan er vanuit dat zij zich snel thuis
voelen.
Het bestuur heeft praktisch, hoewel niet atijd voltallig, de hele zomer doorgewerkt. Het vernieuwen
van veel zaken is goed, maar het brengt ook veel
werk met zich mee. Goed structureren is belangrijk, vooral nu de vereniging ontzettend gegroeid
is (wij mogen ons inmiddels scharen binnen de 10
grootste verenigingen van Enschede). Daar komt
wel bij dat hier mensen voor nodig zijn; mensen
die mee willen denken en mee willen werken aan
een mooie vereniging waar het goed toeven is.
Ook de nieuwe TC heeft goed werk verricht om de
juiste mensen op de juiste plek te krijgen, openstaande vacatures in te vullen, verbreding van senioren etc. Hier zullen ettelijke zweetdruppels zijn
gevallen, maar het heeft hen niet ontmoedigd.

en

spoedig mogelijk onder de leden verspreid worden.
Hieraan is ook een prijsvraag gekoppeld en wij zijn
heel benieuwd wie deze gaat winnen.
Er zijn diverse sponsoren binnen gehaald welke te
zien zijn aan de borden rondom het veld, de advertenties in het clubblad en de bankjes aan het veld.
Deze laatste zijn namelijk mogelijk gemaakt door
Voshaar Schuttingen. Wij zijn ontzettend trots met
zoveel sponsoren die onze vereniging een warm
hart toedragen.
Tot slot wordt 1 dezer dagen de nieuwe website
gelanceerd, welke opgezet is door professionals.
Er zal een redactiecommissie opgezet worden die
onder andere het beheer van de website op zich
gaat nemen. Het belangrijkste is echter wel dat
de website gevoed wordt. Wij willen daarom aan
iedereen vragen of zij hieraan input willen geven
door het schrijven van wedstrijdverslagen (zowel
bij jeugd als senioren), het maken van foto’s en
het doorgeven van informatie.
Namens het bestuur wensen wij iedereen een
geweldig voetbalseizoen.

De Commissie van Beheer heeft, in samenspraak
met het bestuur, de eerste aanzet gegeven tot het
verbeteren van de kantine en het resultaat mag er
zijn. We hebben nu een schitterende bar met een
professionele uitstraling en voorzien van kassasystemen, breedbeeld tv en drankjes die gekoeld in
de schijnwerpers staan. Ook de nieuwe pvc-vloer
is geweldig. En dat allemaal gefinancierd uit eigen middelen en het harde werken van veel vrijwilligers. Hier mogen we allen trots op zijn.
Het jeugdbestuur staat dit seizoen wederom voor
een uitdaging, nu steeds meer jeugdleden de
poort naar Sportlust ontdekken. Om bij alle elftallen, trainers en leiders te vinden, is een grote klus
maar daar is het jeugdbestuur niet vies van.
Er zijn daarnaast ook diverse trainers en
scheidsrechters die zich blijven ontwikkelen door
middel van scholing. Dit seizoen is er ook een
keeperstrainer aangetrokken die de jeugdteams
gaat trainen. Ook zullen er nog diverse acties,
zoals de Grote Club Actie, op poten worden gezet.
De commissie die bezig is met de identiteit van de
vereniging heeft ook niet stil gezeten. Inmiddels
hebben alle leden hierover een schrijven ontvangen. De enquete is reeds in de maak en zal zo

Albert Joop en Loetje vinden elkaar op de nieuwe
zitbanken van Voshaar. Spanning bij de wedstrijd.

Afsluiting seizoen Sportlust 35+2

Ter afsluiting van het seizoen is de 35+1 begin juli in Haaksbergen geweest. Footgolf is een sport in
opkomst. Ipv de club en het golfballetje gaat er een soort voetbal onder de arm mee.
Dit bonte gezelschap had voor deze keer de
golfkleding aangetrokken. De voetbalkleding was ingeruild voor het polootje, geruite
sokjes, cap en schoenen zonder noppen.
Een instructeur legde de regels uit, benadrukte de baan netjes te houden en indien gewenst de zandbunkers aan te harken.
Daar werd om gegniffeld maar het groepje
waar ik inzat heeft vaak de bal in het zand
gehad. Er was een grote waterpartij langs
een van de banen. Uiteraard lukte ons om
de bal er in te krijgen.
Deze foto geeft het bewijs. Peter en Emmy zijn niet aan het touwtrekken. Linsy controleert niet de
kuit op een blessure. Het is een poging om de hark langer te maken.
Ondanks dit koddige aanblik was de hark lang
genoeg geworden om de bal uit het water te
krijgen.
Roy Gering ging er met de 1e prijs vandoor en Peter Westra legde beslag op de
poedelprijs!.
Het was een geslaagde middag met een uitstekende BBQ en gastvrije vrijwilligers van
het clubhuis. Het is een aanrader om footgolf
golf een keer te doen met een elftal van onze
club.

Afsluiting seizoen Sportlust 35+2
Dit hebben wij met een BBQ+drank+muziek gehouden bij Erik Eggert. (Erik bedankt voor het beschikbaar stellen van de locatie en hopelijk viel de schade/zooi mee....hahahaha)
Op deze avond was ook hoofdsponsor Mike Sessink aanwezig iets dat natuurlijk met een kleinigheidje door de
spelers gewaardeerd werd .
Verder willen de spelers Marthijs ter Wee bedanken voor
de uitstekende organisatie rondom de wedstrijden en
feestjes!
Helaas gaan
enkele jongens
ons verlaten,
maar hebben
wij in de transferperiode ook weer onze slag geslagen zodat
wij aankomend seizoen weer kunnen vlammen!
Onze trouwe fans willen wij natuurlijk ook bedanken voor
hun steun en hopelijk zijn jullie aankomend seizoen ook
weer van de partij!
De spelersraad.

Gronausestraat 1086 - 7534 AP Enschede
Telefoon: +31 (0)53-7370085
www.schoffies-schatjes.nl - info@schoffies-schatjes.nl

Gronausestraat 1124-1128
7534 AR Glanerbrug, Tel: 053 - 461 18 07

Sportlust JO11-1 - ATC’65 JO11

Staand: Donny Dustin Sepp, Thijmen, Nigel, Melvin.
Geknield: Tom Luciano Bram Sepp Sam.

Spanning langs de lijn

Dustin kickt de bal naar voren.

Sportlust MO11 - Berghuizen MO11

Boven: Pascal, Kaylee, Lynette, Charrel, Sem,
Arjan.Onderste rij: Indy, Aimy, Dirkje, Jayla

De dames lieten zich de kees nich vant brood
vret’n. Leuke acties, veel plezier. Genieten dus.

Komt dat schòòòt. Indy haalt uit.

Jayla pikt ook een goaltje mee

HERMES
SCHILDERWERKEN
Voor al uw binnen- en buitenwerk!
Bel: 06 - 22 03 45 42
b.g.g. 053-4613449
Zwarteweg 98
7532 XN Enschede

Hier had

uw advertentie
kunnen staan

Voor een hapje en een drankje is

DEM Eetcafé
het juiste adres

Geopend van 10 tot 24 uur
Dinsdags gesloten
Gronausestraat 1319

Tel.: 053-4612661

WWW.GERRIDZEN.NL
INFO@GERRIDZEN.NL

EUREGIOWEG 257
ENSCHEDE
053-4356054

Sportlust JO9-3 - Eilermark JO9-2

Boven: De jongens en meiden van de JO9-3. Een mooi stelletje bij elkaar.

Kom op Jesper.

Het was weer gezellig aan de lijn.

Ilona’s Bloemen
Kerkstraat 3
Glanerbrug
053 - 478 71 70

Pannendekkersbedrijf

G. Nijmeijer B.V.
Poolmansweg 194
7545 LW Enschede
Tel. 053 436 28 38

Fax 053 436 67 88
www.pannendekker-nijmeijer.nl
info@pannendekker-nijmeijer.nl

Ergo Sun
Openingstijden
maandag t/m vrijdag:
zaterdags:
zondags:

09.00 - 22.00 uur
09.00 - 22.00 uur
12.00 - 22.00 uur

Gronausestraat 1210 , Glanerbrug
(250 meter voor de grens) Tel. 053 - 428 86 46

Euregioweg 243 Enschede 06 - 271 720 30
www.sanidutch.nl

Verbouwing kantine

Boven: De ‘kantine’ is verbouwd. Hierboven is ‘t schap
weg. Een kale boel is het. Rechts: Begint d’r op te lijken.
Onder: Eldert was een van de supervisors over de
vloerbedekking. Rechts: De monteurs.

Boven: De nieuwe bar. Daarachter staat de commissie, Rudi, Arend, Jan, Tom, Peter en Eldert. Ze hebben zich allemaal uit de naad gewerkt om alles te realiseren. Uiteraard met medewerking van hand- en
spandienst van vele andere leden). Proost,

Opening kantine

Boven: Zoals we van hem gewend zijn. Rudy had een
mooie openings speech. De ontwerper en chef bouwer
Frits Horstman kreeg bij het eerste feestje veel lof toe
gezwaaid. Er werd aandachtig geluisterd.

Links: Sponsor Marc Tempelman met zijn project manager Marco Visser. Boven: Het warm en koud buffet
smaakte goed.

Sportlust JO15-2 - Tubantia JO15-5

Boven: Desmond, Quinn, Justin, Julian, Jelle, Yannick, Beau, Kerles, Nigel.
Onder: Daan, Jesper, Ahron, Koray, Luca, Lesly, Jannick, Nick

Boven: Kerles legt aan. Rechts: Yannick zit d’r kort op en maakt
het zijn tegenstander lastig. Onder: Jesper controleert de bal.

Poeier van Luca

Sportlust JO13-2 - Phenix JO13-1G

Boven: De jongs lopen in fijne
trainingspakken
van
sponsor
Twimva. Links: Tijn heeft ´t oog
scherp op de bal

Bovenste rij: Jerzy, Daniel, Jordy, Pim, Mike, Flip, Jacob, Quinten, Bart en Daan.
Onderste rij: Bent, Finn, Lorenzo, Benoit, Benjamin, Brayen, Diego en Tijn.

Volle bak, want ze komen eraan

Sportlust MO15 - FC Winterswijk MO15

Boven: Patrick, Nicole, Chanel, Manique, Carmen, Sophie, Senna, Maudy, Isabelle, Claudia, Patricia.
Onder: Dajenka, Alicia, Mirthe, Zoë, Marit, Jeanique, Ashley.

Boven: Supersnel is onze Chanel. Die loop
je er niet zo maar uit. Rechts: Met vereende
krachten probeerden Alicia en Ashley de Winterswijkse af te stoppen. Onder: Jeanique, de
rots in de branding achterin.

GOAAAAAAALLLL !!!!

Sportlust ZA1 - FC Winterswijk ZA1

Het leek een makkelijke middag. Binnen mum van tijd 2-0
voor. Sportlust zat in een zetel maar stond kort na de rust
2-3 achter. De aanvalswoede brak Winterswijk en uiteindelijk
werd het 6-3 voor Sportlust. Links: Michael en Peter in actie.

Rechtsboven: De leidsman van vandaag had de zaakjes
goed in de hand. Daarnaast jeugdtrainer Ivan Aloise met
een analitische blik geflankeerd door Kevin. Rechts: Ook
Jesse moest vol aan de bak. Onder: Duncan was bijna
niet te stoppen. Ja in de sandwich tussen twee man, dan
lukt het nog wel een keertje.

Johan slingert de bal voor

Gronausestraat 1180
7534 AT Enschede
ijscafebellaitalia@hotmail.nl

TOCCATASTRAAT 25, 7534 XP GLANERBRUG
TEL:053-4618705, FAX:053-4618706, MOBIEL: 06-53977827
INFO@JONGEBLOEDTUINVORMGEVING.NL
WWW.JONGEBLOEDTUINVORMGEVING.NL

HOOFDSPONSOR ZATERDAG 1

TWIMVA

Ook
centru uw autolak
m van
het oo
sten!

AUTOMATERIALEN

Al meer dan 60 jaar een betrouwbare partner in alle automaterialen
e

Ensched

Almelo

Twimva
Automaterialen
Het Poolman 11
7545LX Enschede
Tel: 053 - 431 61 32
info@twimva.nl

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag van 08:00 tot 18:00
Zaterdag van 09:00 tot 16:00

Twentepoort West 25
7609 RD Almelo
Tel: 0546 - 200 206
almelo@twimva.nl

Ook voor al uw
Kentekenplaten

Openingstijden
Maandag t/m Vrijdag van 08:15 tot 17:15
Zaterdag van 09:00 tot 13:00

WWW.TWIMVA.NL

HOOFDSPONSOR ZONDAG 1

Sportlust ZO1 - Enschedese Boys 1

Boven: Het fanatisme spat er van af in deze kraker. De Boys verweerden zich kranig in deze derby,
maar de punten bleven op het Bultserve. Zelfs als
de bal over de zijlijn is wordt er doorgevoetbald.
Hier Dani in duel. Onder: De sliding mist de bal,
maar de volgende opponent staat al te wachten.
Rechts: Het was
warm dus Anthony neemt nog
even een slokkie.
Onder: Haast is
geboden
want
Boy zet de verdediging
onder
druk. Linksonder:
De kale koppies
vieren feest. Doel
puntje binnen. .

Kids Corner en de Mini moppen
Hond kwijt
“Ik ben mijn hond kwijt.”
“Oh help! Ga je dan een advertentie in de krant
zetten?”
“Doe niet zo dom. Mijn hond kan toch helemaal
niet lezen!”

Stofwisselingsziekte
De arts zegt tegen de echtgenoot: “Uw vrouw
lijdt aan een stofwisselingsziekte.” “Nu snap ik
het”, roept deze,
“daarom wil ze elke week nieuwe kleren!”
Foto van mijn vrouw
Een alcoholist komt een bar binnen en neemt
een borrel. Hij kijkt in zijn binnenzak en bestelt
opnieuw een drankje.
Hij kijkt weer in zijn binnenzak en bestelt opnieuw een drankje enzovoort. De barkeeper
vraagt: “Wat zit er toch in je jaszak” De man
zegt: “Dat is een foto van mijn vrouw. Zodra zij
er goed uit begint te zien, dan weet ik dat het
tijd is om naar huis te gaan.”
Domme blondjes
Er staan 2 domme blondjes bij het stoplicht.
Zegt de een: ‘Het is groen.’. Zegt de ander na
even nadenken: uhm een kikker?

Kijk eens goed
Beweegt t nu of staat het stil ??!!

VOOR AL UW KAAS, OLIJVEN,
TAPAS, VERS GEBRANDE
NOTEN EN CADEAUARTIKELEN.
ZUIVELHOEVE GLANERBRUG
GRONAUSESTRAAT 1108B
7534 AR GLANERBRUG

GRONAUSESTRAAT 1098
GLANERBRUG
TEL. 053-4611824

Sportlust 2 - Avanti ZA2

Boven: Trainer Van der Meer zet nog even de puntjes op
de “i”. Linksboven: Kent U ‘m nog. Yunus Kangus is terug
van weg geweest. Weer volop in training en actief op onze
velden. Onder: Een prachtige sliding en Ivan is er vandoor.

Tommie gooit m lang.

Peter en Gabriel blokken dit schot.
Links: Marco mag
graag knuffelen, al
wordt het door de
scheidsrechter soms
anders
uitgelegd.
Overtreding ???!?
Rechts:
De
taaie
Freddy Tieke is weer
van de partij. Strak
op
de
linksback
plaats stoomt hij hier
op naar voren.

Sportlust MO19 - DES MO19

Boven: Nadia geeft een poeier naar Jill die
scoort. Links: Jill als altijd even fanatiek en
efficient. Onder: Met een dame in de rug
toch nog proberen te schieten.

Boven: Naomi probeert
nog effen een karatetrap.
Links: De jongens van de
A maken zich klaar voor
hun wedstrijd. Ondertussen kijken ze nog even
naar de MO19.
Nadia schiet de bal richting de middellijn.

053 - 461 07 47

Ristorante

Ars Vivendi
Italienische Küche

Pizza, pasta, vlees en verse vis
Öffnungszeiten:
Mo.-Sa. 17:00 - 23:00
So. und Feiertage: 12:00 - 22:00
Telefoon: 0049 - 02562 - 96763
Enschederstraße 169
48599 Gronau (Du.)

Langs de lijn

Pokémon heeft zich ook op het Bultserve
verstopt. Hillian Cipolletti van sponsor Waarschijnlijk vader en zoon
gezamenlijk langs de lijn.
Twimva zoekt het uit.

De groep deskundigen staat langs de lijn te
kijken bij onze jeugd onder 15.

Gezworen vriendinnen

dag 1 ontmoette tegen de
Leo de Boer de host van zon
voormalig voorzitter van
Enschedese Boys Willy Boone.
n kwam in 1991 Leo bij
de tegenpartij. Via Peter Stepha
Als beloning kreeg hij een
de Boys in de hoofd 1e klas.
31 jaar vol maakte.
baan bij de Polaroid waar hij

De banners zijn vernieuwd en van de zitplaatsen wordt goed gebruik gemaakt. Het is
weer gezellig langs de lijn,

Wie vereerde ons met
een bezoek??? Jajaja
dr. Bobby Aldenkamp.
Hij verliet zijn praktijk
en apotheek om zich
weer aan de voetbalsport te wijden.. Derhalve liet hij zich inspireren door ons.
Chef poenrealisator en Eldert en
Willy weer actief in het bestuur.

Marloes Diepenveen is de rust zelve bij
de koffiedrukte in de rust.

en rondom de velden

Het is nu prima zitten op de nieuwe banken van
sponsor Rick Oude Voshaar. Heel hartelijk dank voor
deze zinvolle aanvulling langs het veld.
De jongste aanwinsten in hun eerste wedstrijd.
Mama Monique helpt haar zoon Bryan met zijn
scheendekkers tijdens deze spannende pot.

De kleinzoon van legende Cees van
Amersfoort treedt in zijn voetsporen.

Marco Wirken geeft als scheids aan 2 wedstrijden
de leiding en speelt daarnaast ook nog een potje
voetbal mee. Prima, wie volgt hem met de inzet.
Het is meer dan welkom.

Regen en ander pokkeweer.
Het bederft het kijkplezier niet.

Een spannend spelletje blijft het.

M. Smulders

Fysiotherapie & podotherapie
Bentstraat 39 - Glanerbrug
Padangstraat 72 - Enschede-Hogeland
Telefoonnummer: 06 - 20 6263 88
Mail: marcosmulders@live.nl

Website: smuldersfysiotherapie-enschede.nl
smulderspodotherapie-enschede.nl

Gronausestraat 104, 7581 CJ Losser
Tel. (053) 5381266, Fax. (053) 5361746
E-mail: e.stegge@gmail.com

Gourmetten
Barbecuen
Warme/koude buffetten
b.b.q. buffet
Fonduen
Steengrillen
Eigen worst makerij
Huisslachtingen

Als het vlees moet zijn

Gering
Hout & Beton

Terug in de tijd.. . .

September 2006. De eerste uitgave die compleet van mijn hand kwam. Een van de eerste foto’s die ik als
eerst plaatste, was er één in de nieuwe rubriek “Vogelvlucht”. Een rubriek met de foto’s van het seizoen
ervoor. Het was een wedstrijd waarin afscheid werd genomen van aantal grootheden. U kent ze vast wel,
good old Bert de Vries en good old Frank Lok stopten als speler van het eerste elftal. Daarnaast legden ook
Kor Meester en Evert Prinsen hun functie als grensrechter neer.
Er werd gespeeld met het toenmalige eerste elftal in zwart-wit tegen het oudjes elftal in de oranje shirts.
De eindstand was overigens 5-2 voor de jonkies. Maar dat mag verder geen naam hebben.
Hebt U de spelers op de achtergrond al bekeken. Tien jaartjes jonger, misschien herkent U ze nog.

Wat een schatjes nog. Jesse en Michael
krijgen een prijs. Ze zijn kampioen
lotenverkopers van de grote clubactie.
Misschien komt ze U bekend
voor. Voorzitster Martine
Jansen volgt in dit jaar Kor
Meester op en wordt de secretaresse van Sportlust.

Volop in aanbouw waren de
flats aan de Kerkstraat bij de
uitgang van ons complex.

“Duikelaar” Arie Jongedijk
wordt 50 jaar.

Seizoen 2006-2007
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Ivan Aloise (nu trainer van de mini’s) speelde toen nog in het eerste en
was samen met Joost Fhij leider van de D- jeugd.

De rubriek one-hundredandeighty verschijnt. Sportlust krijgt een dartteam dat
regelmatig een sappig verslag uitbrengt
in dit clubblad van de gedreven Marthijs
Ter Wee. Hier te zien met Peter Westra
die de borden en verlichting moeten zien
op te hangen.

Keeper van het eerste de
altijd vriendelijke Fouad. Misschien wel de eerste keeper
van Sportlust met Marokkaanse roots.

Gangmaker Gerard Wijnen
was nog verzorger van het
eerste elftal. Bekend van zijn
gekleurde broeken.

Jong geleerd is oud gedaan. Hardick senior en
junior zijn gebaat bij goed
zicht.

Ook toen liepen de prinsesjes al
langs de lijn.

Mike en de supersexy Jorn winnen de
playbackshow voor de kids.

Trainer was Jan van Beek,
die een moeilijke seizoensstart kende.

SPELREGELwijzigingen
De belangrijkste veranderingen op spelregelgebied:
1. Aftrap
De aftrap hoeft niet verplicht meer vooruit worden genomen. Dat komt de snelheid van het spel ten
goede, omdat de bal vaak na een tikje vooruit toch achteruit wordt gespeeld om een aanval te starten.
2. Minimum aantal spelers
Als een team minder dan 7 spelers heeft, mag niet aan de wedstrijd worden begonnen. Ook wanneer
een team tijdens een wedstrijd met minder dan 7 spelers komt te staan, mag het duel niet worden
voortgezet.
3. Triple punishment
Als de verdediger in het strafschopgebied een poging onderneemt of de mogelijkheid heeft om de
bal te spelen, maar een overtreding maakt, is het een gele kaart. Dit omdat de straf anders te zwaar
wordt geacht; namelijk een strafschop, rode kaart en een daaropvolgende schorsing. Bij duwen of
vasthouden blijft de rode kaart intact. Gemene tackles van achteren blijven wel bestraft met een rode
kaart. Buiten het strafschopgebied verandert er überhaupt niets, omdat er dan geen sprake is van een
strafschop.
4. Strafschoppenserie
Trainers krijgen de keuzevrijheid om tijdens de strafschoppenserie de volgorde te wisselen. Zo kan bij
een vierde beslissende strafschop, de trainer besluiten die door nummer 5 te laten nemen.
5. Gele kaart en verzorging voor geblesseerde speler
Een speler die een blessure oploopt door een overtreding waarvoor de dader geel krijgt, mag vanaf nu
ter plekke op het veld worden verzorgd. Bij dergelijke overtredingen is er anders sprake van een dubbele straf: namelijk een blessure en met tien man verder spelen.

Michiel is de mascotte van café Dikke Toon. Theo is de chef score-bord en blijt de baas op het Bultserve
Hij mist geen enkele wedstrijd.
m.b.t. criminaliteit en toezicht.

Wat is een voetbalmiddag zonder mooie dames.... niks toch??

PRIK-bord
OPROEP
Dartteam zoekt nieuwe spelers.
Wij zijn Tonni, Robby, Remon, Steve en Marthijs. Wij gooien al enkele jaren in competitieverband
voor het dartteam van Sportlust. Wij zijn door bepaalde omstandigheden op zoek naar mensen die
graag met ons op de maandagavond een pijltje willen gooien. Zo hopen wij het seizoen af te kunnen maken en volgend seizoen ook weer een team te kunnen behouden voor Sportlust.
Lijkt jou dit iets neem dan contact met ons op. Of kom een keertje op maandagavond bij ons kijken.
Tel. Robbie 0628252474
Tel. Marthijs 0622329503
Bedankt!

Bedankt!

Voor de fruitmand die ik heb
gekregen van het bestuur.
Groeten van Edith Kerkhof.

Hierbij wil ik het Bestuur
van de voetbalvereniging SV
Sportlust graag bedanken
voor de mooie bloemen die
ik heb ontvangen na mijn
verblijf in het ziekenhuis.

TELETEKST VERDWIJNT
Na jarenlang zijn dienst te hebben bewezen heeft het bestuur van
SV Sportlust de beslissing genomen, dat na het seizoen 20162017 teletekstpagina 689 niet meer zal verschijnen.

Betsie ter Heide.

Tot zolang zullen wij de trouwe volgers van teletekstpagina 689
van informatie blijven voorzien.
Het bestuur

Bezorger (ster) gezocht
Een nieuw voetbalseizoen is van start gegaan. Ook voor de redactie van Sportlust Inside is er weer veel
werk aan de winkel om het clubblad elke keer weer vol te krijgen met foto’s en artikelen.
Voor een correcte bezorging zoeken wij als redactie een bezorger voor de wijk Oikos en omgeving.
Wilt u de vereniging de helpende hand toesteken? Neem dan contact op met W. Meester
053-4613366 of wmeester@home.nl.

Laat de club niet in de kou staan!!!
Disclaimer:

Sportlust Inside is het officiële clubblad van SV Sportlust Glanerbrug.
Het blad verschijnt ca. 6 keer per jaar.
Anonieme inzendingen komen niet in aanmerking voor plaatsing in Sportlust Inside. Plaatsing onder
pseudoniem is mogelijk mits de naam van de inzender bij de redactie bekend is
De inhoud van Sportlust Inside vertegenwoordigt niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur
of de redactie.

Tel. 053 - 461 13 53

KijK op de zaaK

SaniDutch, service maakt het waar.

door W. Meester
Foto’s j. Hardick

Sevak Akobian heeft In het Limburgse Beek zijn jeugd doorgebracht en daar heeft hij zijn
opleidingen gedaan. In 1998 is de familie in Almelo komen wonen en heeft Sevak 7 jaar in Seedorf
zijn diensttijd doorgebracht als beroepsmilitair. Sevak was een ondernemende jongeman die bij
Bruggeman Sanitair in Hengelo en Zutphen een goede opleiding heeft gehad voor de branche
waarin hij nu al 9 jaar werkzaam is . Ook het werken in de horeca is Sevak niet vreemd, hij is
jarenlang eigenaar geweest van een danscafé aan de Knibbelbrugsteeg in Enschede.
Na vijf jaar in loondienst werkzaam te zijn geweest, is Sevak voor zichzelf begonnen in een
omgeving waar hij zich prettig voelde en waar dezelfde klanten regelmatig terugkomen. De kracht
van SaniDutch is de kwaliteit, service, deskundigadvies en persoonlijke aandacht voor de aankoop
van toiletruimtes, badkamers en woonvloeren en zij zijn te vinden aan de Euregioweg 243a op het
Euregiobedrijvenpark. Kom gerust even langs een kopje koffie is snel gezet.
Dat SaniDutch de sport en in het bijzonder het voetbal een warm hart toedraagt blijkt wel uit de
sponsoring van reclameborden, banners, advertentie in het clubblad en website.
SaniDutch Euregioweg 243a, 7532 SM Enschede, telefoon 053-5699592,
www.sanidutch.nl

info@sanidutch.nl

BEKENDMAKING
winterstopfeest......
Zondag 11 december 2016 speelt ons herenteam Sportlust 1 hun laatste thuiswedstrijd voor
de winterstop. Na de wedstrijd treed de Grenslandkapel op van 17.00 t/m 21.00 uur in onze kantine.

Het bankje

Hij zit naast een prullenbak en een Milko en staart voor zich uit. Waarom? Geen idee. Denkt hij
aan zijn verzopen dubbeltjes? Of omdat het uit is met zijn geliefde? Omdat hij ontslagen is?
Omdat hij van zijn dokter heeft gehoord dat alles goed is? Omdat hij de Staatsloterij heeft
gewonnen en niet weet wat hij hiermee aan moet? Omdat hij vrij is? Los van alles en iedereen?
Van regels, gewoontes, normen en waarden. Geniet hij van een voetbalwedstrijd?
Denkt hij aan zijn vrouw die binnenkort jarig is en hij niet weet welk cadeau hij haar moet geven.
Wie het weet mag het zeggen, maar wij vrezen dat niemand het weet. Wij hoeven het ook niet
te weten. Er is niets op tegen om alleen te zitten. Helemaal niks en zeker niet op een bankje langs
een voetbalveld.

Joop & Willem

Sportlust 1 - Achilles E. 1

Deze middag had Jan Tanke de leiding bij bovengenoemde wedstrijd. De wedstrijd eindigde in een 2-2
gelijkspel. Jan Tanke is op de fiets naar het Bultserve gekomen en hij hierdoor duidelijk de nodige vitamines getankt waardoor hij de hele wedstrijd op balhoogte kon volgen en daardoor dichtbij de situaties
stond. Jan bedankt voor je invalbeurt en veel succes bij je toekomstige optreden als scheidsrechter.

De jongs hebt d’r zin in

Links: Een vrolijke keeper van Achilles, dat is geen wonder met
zo’n fysiomaatje, Bibi is haar naam. Onder: Achilles kwam niet
om kadootjes te geven. Tom wordt getorpedeerd.

Het koppel van zaterdag 1

Kerkstraat 21, 7532 AP Enschede - Tel. 053 - 428 21 26

