
Gezocht: ECHTPAAR voor de invulling 
van onze kantinediensten. Inzetbaar-
heid en tijden in overleg, zowel door 
de week als in het weekend. Ervaring 
met de horeca is een pre. Voor deze 

werkzaamheden wordt een vergoe-
ding gegeven.
Voor meer informatie over deze vaca-
ture kunt u contact opnemen met Ton 
Fitsch via de mail ton� tsch@gmail.com

SV. Babberich/Liemers

De A1 van SV. Babberich/Liemers heeft 
het seizoen succesvol afgesloten en 
haalde de dubbel binnen. 
In de laatste competitiewedstrijd werd 

het kampioenschap veilig gesteld. Ver-
volgens stond de beker� nale te wach-
ten. De tegenstander SC Doesburg A1 
was geen onbekende. Met een 2-0 

zege werd de beker binnengehaald. 

Met de beker in de hand werd nog een 
tocht door Babberich gemaakt.

SV. Babberich/Liemers A1D heeft de dubbel!

De Businessclub van SV. Babberich/Lie-
mers loopt langzaamaan vol. Op deze 
avond laten Benno Schildkamp en Eric 
Braamhaar ons een kijkje nemen in 
hun werelden. Benno als directeur van 
Food Connect en Eric Braamhaar als in-
ternationaal topscheidsrechter Betaald 
Voetbal. 

De presentatie heeft veel overeenkom-
sten met een echte voetbalwedstrijd. 
Er is sprake van twee speelhelften en 
natuurlijk de rust. Deze rust is nodig 
om het gehoorde te laten gronden. De 
hele presentatie geeft stof tot naden-
ken. In het begin van de presentatie 
laat Benno zien welke “fouten” een lei-
dinggevende kan maken in een slecht 
nieuws gesprek. Voor beide partijen 
in een onderneming is zo’n gesprek 
een vreselijk moment. “Je kunt het al-
leen wel gemakkelijker maken door 
rechtstreeks en eerlijk de boodschap 
uit te spreken”, zo geeft Benno aan. 
Dit is dan meteen ook de rode draad 
in de hele presentatie: “Durf eerlijk te 
zijn en blijf vooral communiceren met 

elkaar! Duidelijkheid staat voorop, 
naar de collega’s maar ook naar klan-
ten.”

Eric laat de toehoorders een aantal 
fragmenten zien van wedstrijden die 
hij ge� oten heeft. Het voetbalspel 
is gebaseerd op 17 regels. Natuurlijk 
moet je deze regels volgen, maar soms 
moet je een beslissing nemen op ge-
voel. Niets is zo erg in het voetbal als 
het spel stilleggen, soms is doorspelen 
beter. Ditzelfde geldt voor de werk-
vloer. Niet de directeur of de manager 
is de belangrijkste persoon in het be-
drijf. Veelal weten de mensen op de 
werkvloer veel beter wat er aan de 
hand is en wat er speelt. De leidingge-
vende moet zich in kunnen leven in zijn 
medewerkers en er niet boven staan. 
Het gaat erom samen het doel te berei-
ken. Benno geeft aan, dat hij dit bin-
nen Food Connect bereikt heeft door 
veel informele gesprekken te houden 
met zijn collega’s. Op deze manier 
weet hij wat er leeft. Eric geeft aan, 
dat je een opstootje op het veld soms 

gewoon moet laten gebeuren. Zodra 
de emoties weg zijn, kun je een goede 
beslissing nemen. Zie hier de vele over-
eenkomsten tussen het zakenleven en 
het voetbalspel.

Benno heeft moeite met het traditio-
nele organogram. De directeur staat 
bovenaan en onderaan “hangen” de 
medewerkers die het bedrijf eigenlijk 
draaiende houden. Door toedoen van 
zijn zoontjes kwam hij op het idee om 
het voetbalveld als uitgangspunt te ne-
men om een organisatie te visualiseren. 
Op de tribune zitten de klanten en die 
kijken naar het proces en kunnen een 
oordeel geven over het bedrijf. De klant 
staat in dit model centraal en op het 
veld zijn alle spelers (medewerkers)even 
belangrijk. Het SaS-model (Stadion als 
Spiegel) was geboren. Verder is het be-
langrijk om naar klanten toe soms net 
iets extra’s te doen. De klant heeft het 
gevoel, dat hij meer is dan een nummer-
tje. Hij doet er echt toe! Op deze manier 
bereik je, dat “klanten trots zijn en zelfs 
voor jou willen scoren!”

“Fluitend ondernemen” met Benno Schildkamp en Eric Braamhaar

Foto: Eric Braamhaar en Benno Schildkamp

Met ingang van het nieuwe 
seizoen heeft SV. Babberich/
Liemers een eigen KidsClub. 
KidsClub “De Kampioentjes” is 
er voor kinderen van 0 tot 15 
jaar. Wat mag je van de Kids-
Club verwachten?

• Oorkonde van lidmaat-
schap

• Welkomstgeschenk
• Korting op de merchan-

dising
• Verjaardagskaart
• Gratis deelname aan de 

activiteiten van de Kids-
Club

Wij houden jou op de hoogte 
via de mail. Meld je nu aan bij 
Twan Jansen via de mail twan.
jansen@svbabberich.nl of via 
het aanmeldformulier op deze 
pagina. Voor € 12,- ben je lid 
van onze KidsClub. Jij komt 
toch ook?

SV. Babberich/Liemers KidsClub

Op 11 juni gaan wij voor de traditionele 
Haringparty een uitstapje maken naar 
Uitspanning ‘t Peeske. Visspecialist De 
Laak uit Babberich zorgt voor de nieuwe 
haring. Johnny Swaters zal het penalty 
schieten begeleiden en van commentaar 

voorzien. Wie gaat er voor de bokaal? 
Onze Businessclubleden hebben inmid-
dels de uitnodiging ontvangen. Wilt u 
de sfeer eens komen proeven? Meld 
u dan aan bij Ton Fitsch via de mail: 
ton� tsch@gmail.com.

GEZOCHT: Echtpaar kantine!

Fotogra
 e Ton Fitsch

Haringparty en penaltyschieten

SV Babberich/Liemers 
KidsClub De Kampioentjes 

 
 

Sportpark de Buitenboom 
Beekseweg 5 

6909 DL  BABBERICH 
Tel: 0316-247675 

 
 

Kidsclub@svbabberich.nl 
www.svbabberich.nl Ben jij tussen de 0-15 jaar?  

 
Word dan nu lid van KidsClub

De Kampioentjes! 
 

 

KidsClub 
De Kampioentjes! 

SV Babberich/Liemers 
 

Het lidmaatschap kost €12,- per 
seizoen. Beëindiging van het 
lidmaatschap dient voor 1 juni 
schriftelijk te gebeuren. 
 
Betaling geschiedt middels 
automatische incasso. Hierbij 
machtigt ondergetekende, tot 
wederopzegging, de kidsclub het 
verschuldigde bedrag af te schrijven 
van onderstaand rekeningnummer. 

Naam Rekeninghouder: 

Rekeningnummer: 

Plaats: 

Datum: 

Handtekening: 

Voor de ouders/verzorgers 

SV Babberich/Liemers 
 

Samenwerking met Siza en Zozijn
Drie partijen hebben op woensdag 28 
mei de samenwerking met elkaar be-
krachtigd. Don Pinchetti van Siza, Sjaak 
van Tent van Zozijn en Ton Fitsch van 
SV. Babberich/Liemers ondertekenden 
onder toeziend oog van veel Business-
clubleden de samenwerkingsovereen-
komst. 

Mensen met een beperking krijgen bij 
SV. Babberich/Liemers de mogelijkheid 

werkervaring op te doen. Voor 
deze groep mensen is het heel 
belangrijk om het werkritme op 
te pakken en het geeft hen het 
gevoel zinvol bezig te zijn. Voor 
alle partijen is deze samenwer-
king een win-win situatie. 

Binnenkort zullen ook nog an-
dere partijen zich aansluiten bij 
dit project. Fotogra
 e Vrougje Fikke


