
Van de redactie

Een nieuw jaar, een vernieuwde Redactie, en een vernieuwde Goal.

Katinka Roebert (wiens zoon in de E14 is begonnen bij Schalkhaar) heeft zich aangemeld 
bij de Redactie en is als lid warm ontvangen, zodat onze Redactie nu compleet is, met een 
bemanning van 4 leden. Katinka, welkom!

Na 10 jaar dezelfde omslag van de Goal, klonk vanuit de club (Frans Haarman, bedankt!) 
de roep om de Goal eens op te frissen. De Goal heeft dan ook per 2015 een nieuwe 
omslag!

Al eind vorig jaar hebben we wat kleur toegevoegd aan de teksten, en hebben 
we leesverwijzingen aangebracht, daar waar artikelen worden onderbroken door 
advertentiepagina(‘s).
Uiteraard met als doel om de Goal nog 
aantrekkelijker en plezierig leesbaar te maken. 
We houden ons aanbevolen voor je mening over 
deze veranderingen! 
Uiteraard blijft ons loket daarnaast 24/7 
geopend voor kopij: goal@svschalkhaar.nl.
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De omslag van de Goal uit een ver verleden



Bestuurshamer

Inmiddels hebben we de eerste sneeuwvlokken aan 
mogen treffen op de velden. Nog geen reden tot 
ongerustheid. De afgelopen jaren hebben we maar 
weinig sneeuw gehad en hopelijk blijft het nu ook niet 
liggen, zodat we snel en fris van start kunnen gaan met 
de tweede helft van de competitie. Iedereen succes 
gewenst uiteraard! Een frisse start maken we in ieder 
geval met de nieuwe cover van ons clubblad. Daar zijn 
we heel erg blij mee. Dank aan de samenstellers.

Nieuwjaarsreceptie
Met de uitstekende organisatie van het interne toernooi 
voor senioren en de A-jeugd op 4 januari jl. hebben 
we een ouderwets gezellige nieuwjaarsbijeenkomst 
gehad. Naast de toespraak van de voorzitter over betrokkenheid en gedrag mochten we 11 
leden huldigen die 25, 40 en 50 jaar lid waren. Eenieder werd persoonlijk toegesproken en 
gefeliciteerd. Het blijkt echter dat er meerdere leden een jubileum konden vieren. Door het 
overzetten van de administratie enkele jaren geleden is het overzicht vertroebeld en moeten 
we putten uit niet altijd betrouwbare informatie. Onze excuses daarvoor, mocht u één van de 
“gedupeerden” zijn meldt u zich dan bij mij. 
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70-jarig bestaan S.V. Schalkhaar
Op 1 september 2015 bestaat onze vereniging 70 jaar. We gaan dat niet groots vieren maar laten 
het ook niet voorbij gaan. Enkele initiatieven zijn al merkbaar in de wandelgangen. We zullen u daar 
later over informeren. In mijn agenda heb ik zondag 6 september gereserveerd voor 3 jubilarissen 
van het eerste uur. T.z.t. zullen wij de namen bekend maken maar zet deze datum maar vast in de 
agenda.

Hoofdselectie
Dirk Jan Beltman is volgend seizoen de nieuwe trainer van Schalkhaar 2, hij volgt Richard van 
Dellen op die er voor gekozen heeft hoofdtrainer te worden bij Broekland. Uiteraard wensen wij 
beide heren heel veel succes toe.

GCA 
Inmiddels zijn de prijswinnaars bekend van de Grote Club Actie, onze verkopers hebben hard 
gewerkt om een mooi resultaat voor de vereniging neer te zetten. De winnaars huldigen wij 
zaterdag 7 februari a.s. vanaf 13.00 uur in onze mooie kantine. Noteer maar vast! 

KWF Samenloop voor Hoop
Op 20 en 21 juni organiseren wij het KWF evenement “Samenloop voor Hoop”. Een 24-uurs 
estafette voor leden en niet leden, survivors van deze vreselijke ziekte en mensen die direct of 
indirect met de vreselijke ziekte betrokken zijn of waren. We vragen vrijwilligers en deelnemers 
zich te melden. Verderop in dit clubblad meer informatie.

Subsidies
Zoals in de pers te vernemen is, zijn de gemeenten voornemens haar subsidiebeleid aan te 
passen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de subsidie die onze vereniging ontvangt. Verminderde 
inkomsten geeft een grote druk op onze begroting. We zullen daarom vooruitlopend op wat gaat 
komen zuinig moeten zijn, vooral met materialen en andere zaken. Help ons daarbij, wees alert op 
vermissingen en vernielingen van clubeigendommen. Uiteraard zullen wij alles in het werk stellen 
om deze subsidies te blijven behouden.

Nieuwe start
Wij wensen iedereen een sportief, gezond, gezellig en aansprekend verloop van de competitie toe.

Ron Sotthewes
Voorzitter
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De teamspirit van Dames 1!!

Op zondag 7 december speelden wij in Wijhe tegen de nummer vijf van onze  poule. Wij 
als nummer negen hebben veel energie, doorzettingsvermogen en loopacties gehaald uit 
de trainingen. De wil om te winnen was zeker aanwezig. De peptalk en het tactiekpraatje 
in de kleedkamer zorgden voor eenheid waardoor we goed voorbereid de wedstrijd in 
gingen, en we wisten wat onze taak was vandaag. Namelijk die twee punten pakken. Warm 
lopen op de beats van deze tijd en samen met Nielson mee blèren ‘ik voel me sexy als 
ik dans’, nou ja die stemming dus. Heerlijk goed voor de ontspannen sfeer. We werden 
aangemoedigd door ons publiek. Zij schreeuwden tips en leefden mee wanneer het even 
niet lekker liep. Leuk dat jullie er bij waren om het doelpunten festijn te zien, 28-31 (!) 
voor Schalkhaar 1!

Mooie ballen
Marjolein heeft heel mooie ballen snoeihard in de touwen gegooid, het gaf toch wel een 
energieboost om te zien dat, ook al werd zij vastgezet door de tegenstander, Marjo hoe 
dan ook er langs kwam en kon scoren. Fijn om te weten dat daar altijd Marjolein nog 
is. Janine: geweldig om te zien dat je stond te huppelen toen je de voorsprong op het 
scorebord las. Dit zorgde voor een glimlach op vele gezichten. Ondanks dat Manouk niet 
helemaal haar draai kon vinden tijdens de wedstrijd hebben we dit gevoel om kunnen 
zetten naar iets positiefs waardoor ook zij een goed gevoel heeft overgehouden aan de 
wedstrijd. Want handballen doe je samen. Ik kan over iedereen wel wat positiefs zeggen. 

Perspectief
Vanaf de hoek heeft Yahaira goede doelpogingen gedaan -lastig om vanuit deze positie 
te scoren- ze wist toch nog aardig wat ballen achter de keeper te schieten. In de 
middenopbouw zorgde Selinde voor de rust wanneer we onze concentratie dreigden te 
verliezen, hierdoor werden we op scherp gehouden om de rust te bewaren. Larissa en 
Wendy waren goed op dreef, met mooie schijnbewegingen en onvoorspelbare loopacties 
creëerden zij beweging waardoor de verdediging van de dames van Wijhe minder stevig 
stond. Ook aan de zijlijn waren strijdlust, vechtersmentaliteit en passie te voelen. Onze 
coach Marion was aan het springen langs het veld van blijdschap wanneer we onze 
score verder uitbreidde. Sas die de wissels in de gaten hield en zorgde dat we allemaal 
weer fit en gefocust in het veld staan na even uit te hebben uitgerust op de bank. Ik mag 
zeker onze keepster Michelle niet vergeten. Zij heeft ontzettend goed gekeept! Knappe 
ballen uit het doel gebokst en ons aangespoord in de verdediging. Geweldig dat ze twee 
penalty’s heeft weten te stoppen. 

Lees verder na de advertentiepagina’s
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Deze acties gaven extra spirit om aan de ander kant de ballen achter hun keepster te 
gooien. In de wedstrijd konden we elkaar goed vinden. Mooie en ook snelle combinaties 
geven perspectief voor komende wedstrijden. 

Trots op jullie
Na al deze lof van de wedstrijd  tegen Wijhe zijn er voor de return zeker nog 
aandachtspunten. Bijvoorbeeld de snelle tegenaanval afbreken en de concentratie 
vasthouden gedurende de 60 minuten speeltijd. Het werd nog een beetje spannend 
en dat had voorkomen kunnen worden. Hier gaan we aan werken met z’n allen. De 
trainingen van Ronnie en René zijn hun vruchten aan het afwerpen. De verdediging 
staat sterker, we doen het met elkaar. En dit teamgevoel is enorm fijn om deel van uit te 
maken. Ja meiden, ik ben trots op jullie. Ik krijg van jullie het vertrouwen om zelf door te 
gaan en sta beter in de verdediging. Wat we komende wedstrijd gaan doen? Ehm winnen 
toch? We hebben net de smaak te pakken ;).

Liefs, Anouk (dames 1)
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Trainerscursus voor A/B/C/D en E/F trainers een  
    groot succes!

 
Op maandag 5 en woensdag 7 januari jl. waren de derde en laatste cursusavond voor 
de Breedtesport EF en Breedtesport ABCD trainerscursus. Op maandagavond waren 
de E en F trainers aan de beurt. Deze avond kregen de cursisten de opdracht een 
circuittraining te geven aan diverse jeugdteams. Er was veel techniektraining onder leiding 
van de enthousiaste cursisten. Het was een prachtig gezicht om te zien dat alle spelers 
genoten van de diverse trainingen. 

Stimulerend
Daar gaat het uiteraard om. Met plezier trainen en training krijgen van enthousiaste en 
stimulerende trainers. Dit was dan ook de achterliggende gedachte van deze interne 
trainerscursus. Natuurlijk is er al kennis aanwezig. Deze cursus kregen de trainers nog 
meer inzichten. Vooral op gebied van intensiteit, balcontacten en stimuleren. Hier werden 
geweldige stappen in gemaakt. Mooi om te zien hoe alle trainers/trainsters hier mee om 
gingen. Er was bij iedereen dan ook een grote ontwikkeling te zien.

Suggesties
Op het einde van de avond bespraken de cursisten de goede punten en verbeterpunten 
van de club voor wat betreft opleiding en trainingen. Train de trainer, meer jeugdleden 
opleiden tot leider of trainer, mixwedstrijdjes tussen verschillende teams, meer aandacht 
voor breedteteams zijn enkele suggesties 
die verdere uitwerking behoeven. Duidelijk 
werd dat er genoeg gespreksstof is om aan 
de bevindingen een vervolg te geven. De 
Commissie Voetbal kan hier dan ook zeker 
mee aan de slag gaan in de toekomst. Mooi 
om deze betrokkenheid te zien bij alle 
cursisten en uiteraard allen gefeliciteerd 
met het behalen van deze cursus: 

De cursisten bij de E/F waren: 
Nicole van Houten, Petra Visscher, Huub 
Swartjes, Albert Vroklage, Alwin Smeenk, 
Stefan Berg, Patrick Kamara, Pascal 
Gerritsen, Patrick Beumkes, Tim Jeurnink, 
Alex Yntema, Rick Zoetman en Tamer 
Kapikiran.

Lees verder na de advertentiepagina’s
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ABCD trainers
Na de EF-trainers op maandag was het woensdag 7 januari jl de beurt aan de ABCD-
trainers om de trainerscursus af te sluiten. Ook zij mochten op het hoofdveld 
circuittraining geven en de proefklassen waren deze avond C3, C5, C6 en C8. Zij kwamen 
op deze winderige avond in grote getalen. Ontzettend bedankt voor jullie inzet. Klasse 
gedaan jongens!

Complimenten en feedback
Op de vier velden werd er steeds doorgedraaid met oefenvormen als 1:1, afwerken op 
doel, positiespel en partijspel. Ook deze avond waren de spelers gretig en luisterden zij 
goed naar de fanatieke aanwijzingen van de trainers. Na afloop werden de trainingen 
geëvalueerd onder leiding van  docent Mark en kreeg een ieder de nodige feedback en 
complimenten. Uiteraard werd ook hier ter afsluiting de club doorgenomen en met name 
waar wij ons kunnen verbeteren of meer aandacht voor moeten hebben. De Commissie 
Voetbal noteerde driftig alle zaken en dit zal dan ook zeker besproken worden.  Helder 
moet wel zijn dat we dit met zijn allen moeten doen, dus trainers en Commissie Voetbal, 
zodat wij de Breedtesport de aandacht blijven geven die zij verdienen.

De certificaten werden uitgereikt en wij feliciteren dan ook:
Michiel Hullegie, Adriano Atzori, Raymond Frijlingh, Chiel van Rossum, Jan Maneschijn, 
Frans vd Kroon, Hans Sanders, Tom Beltman, Yigit Keleckci, Tamer Kapikiran, Paul Herms, 
Gerard Zwiers, Appie Belabid, Peter vd Bos, Andre Massink, Thom de Gucht, Rob Beltman, 
Marco Rooks en Bennie Lucassen.
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Quotes
Cursist Appie Belabid vertelt dat hij veel heeft geleerd van de cursus. Twee dingen wil hij 
graag delen. ‘De cursusleider heeft veel aandacht geschonken aan het stellen van vragen 
aan het team tijdens de training. Het effect is dat het team meer betrokken is. Positiever 
dan positief werkt ook. Enthousiasme van de trainer werkt stimulerend.’

Michiel Hullegie en Chiel van Rossum vonden de cursus erg leerzaam. ‘Het contact met 
andere trainers werkt positief en wij hebben nieuwe trainingsstof gekregen om leuke en 
leerzame trainingen te geven.’ 

Tip van een kersverse trainer. ‘Contributie van 1 jaar gebruiken voor het kopen van 
staatsloten en met het gewonnen geld een extra kunstgrasveld aanleggen!’

Marcel Emmink,
Hoofd Opleidingen
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Biljarten bij SV Schalkhaar steeds populairder
 

In tegenstelling tot het verhaal in de Stentor van woensdag 14 januari jl. waarin door 
Dick Jaspers melding wordt gemaakt dat het biljarten landelijk gezien sterk afneemt aan 
populariteit, lijkt het er op dat de belangstelling voor het spelletje bij onze vereniging 
toeneemt. Niet alleen de deelname aan het inmiddels traditionele 10 over rood toernooi  
is gestegen tot bijna 40 deelnemers, maar ook de belangstelling van het publiek tijdens 
thuiswedstrijden neemt toe. Op bijgaande foto is te zien hoe het publiek met veel 
belangstelling de verrichtingen van Roy Holleman op de dinsdagavond volgt.

Als er mensen zijn die ook regelmatig eens balletjes op de woensdagavond willen stoten 
kunnen die zich melden bij Erik van Empel: erikvanempel@hotmail.com. Wil je ook 
zien en meemaken hoe er bij SV Schalkhaar wordt gebiljart kom dan eens kijken op de 
dinsdag- of woensdagavond. Altijd gezellig… 

Peter Visser namens De biljartclub
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EHBO blijft op zaterdag bij SV Schalkhaar

In de eerste seizoenshelft zijn er elke zaterdag twee vrijwilligers van het Rode Kruis bij 
SV Schalkhaar aanwezig geweest om daar waar nodig eerste hulp te verlenen. Dat in het 
kader van een pilot. Deze pilot is geëvalueerd en besloten is de samenwerking definitief 
voort te zetten.

De inzet van de EHBO-ers op zaterdag heeft alleen maar positieve reacties opgeleverd. 
Zowel van leden van SV Schalkhaar als van bezoekende clubs. De ingezette EHBO-
ers zijn enthousiast en hun inzet komt de professionele uitstraling van SV Schalkhaar 
helemaal ten goede.

EHBO cursus
Dat de inzet nodig is blijkt elke zaterdag weer. Dan is het zeer druk bij onze club. Op 
een topdag bezoeken wel meer dan 1000 mensen ons complex. Dat zijn spelers, maar 
ook trainers, leiders en ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s en vrienden. In de eerste 
seizoenshelft hebben de EHBO-ers kunnen helpen bij vele kleine en grote(re) blessures.
In de praktijk is wel gebleken dat de kennis van de EHBO-ers van het Rode Kruis Afdeling 
Deventer goed van pas komt als het gaat om het verlenen van de juiste eerste hulp. Met 
het Rode Kruis wordt bekeken of we voor het kader van de teams een EHBO cursus 
kunnen opzetten die gericht is op het herkennen en juist behandelen van blessures.

EHBO = geen verzorging
Graag wijzen we er nogmaals uitdrukkelijk op dat met het Rode Kruis Deventer is 
afgesproken dat de vrijwilligers er zijn om eerste hulp te verlenen. Het zijn dus geen 
verzorgers en ze zijn er dus niet om spelers voor, tijdens of na een wedstrijd te masseren 
of in te tapen. Daar hebben we ons verzorgingsteam voor die op dinsdag-, donderdag- en 
vrijdagavond in de verzorgingsruimte aanwezig zijn.
Ook in de tweede seizoenshelft fungeert de verzorgingsruimte als EHBO post. We 
rekenen op een even enthousiaste samenwerking als in de eerste helft van het seizoen!

Namens de commissie voetbal,
Harry Huisman en Frans te Riele
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Ex-jeugdspelers hebben het goed naar hun zin bij  
   Go Ahead Eagles

Dit seizoen is Go Ahead Eagles weer begonnen met een jeugdopleiding, zij 
het kleinschalig met een A1, B1 en C1. Vele talenten uit de Stedendriehoek 
werden uitgenodigd om de stap te maken naar deze BVO.  Zo ook spelers van 
Sv Schalkhaar, in totaal 7 spelers hebben de overstap gemaakt, 4 naar de C1 
en 3 naar de A1. 

1e en 2e 
Brian Karman (aanvaller), Silas Muiderman (verdediging), Gijs 
Hoogeslag (verdediging) en Pieter Ebbers (verdediging) spelen in de 
C1 en dit team komt uit in de 2e Divisie, waar zij op een 2e plaats 
staan achter PEC Zwolle, of zoals Silas zegt: “Olle”. Sefa Yilderim 
(verdediging), Givan Werkhoven (aanval) en Thijs Dekker (middenveld) 
spelen in A1, zij komen uit in de 4e Divisie en zijn zoals verwacht de 
ongenaakbare koploper.

Intensief
In ieder geval hebben zij het allen naar hun zin, vooral ook omdat zij 
nu nog meer trainen (4x in de week) en meer wedstrijden spelen 
vergeleken met hun SV Schalkhaar periode. Givan: “We trainen meer 
en het is nu ook een ander niveau, met allemaal spelers om me heen 
die het spel beter begrijpen”. Silas: “Hier kan iedereen goed voetballen 
en gaat het veel sneller”. Sefa: “Over het algemeen spelen we naast de 
competitie en bekerwedstrijden, ook nog eens 1x in de 3 weken een 
oefenwedstrijd en dit meestal tegen een 1e elftal”. 

Niveau
Het vele trainen bevalt hen en dit gebeurd op de zompige grasvelden 
van SV Twello, al trainen ze in de winterperiode op het kunstgras 
van Spc Deventer. Gijs:”Wij trainen met C1 heel veel op techniek, 
passen en trappen en partijspelen”. Opvallend genoeg trainen ze bij de C1 heel weinig op 
positiespelen, iets wat we bij SV Schalkhaar heel belangrijk vinden. Thijs:”Bij de A1 trainen 
we ook veel op techniek, passen en trappen in combinatie met afwerkvormen en veel 
positiespelen”. Het niveau is uiteraard hoog, dit vooral omdat de teams helemaal bestaan 
uit goede spelers en dat is uiteraard anders bij een amateurvereniging. Sefa: “Daarnaast 
hebben wij bij de A1 op maandag altijd krachttraining in het krachthonk”.

Givan Werkhoven

Pieter Ebbers
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C1 vs. GAE
De C1 speelt in de 2e Divisie, een Divisie waarin ook ons C1 uitkomt. Medio november 
stonden de teams tegenover elkaar op ons sportpark De Horsterhoek en het duel 
eindigde zoals het begon, 0-0. Silas: “Geen kloten aan, het was 1 van de weinige 
wedstrijden die ik niet meedeed”. Brian: “Het was een slechte wedstrijd van onze kant 
en het was ook lastig tegen een ploeg die veel ballen naar voren trapte”. Gijs: “Schalkhaar 
speelde als Chelsea en er werd op het einde een doelpunt van ons 
onterecht afgekeurd”. De toon is gezet door de geelrode brigade, maar 
het was toch ook zo dat C1 een paar prachtige kansen kreeg, eentje 
zelfs in blessuretijd.

Weinig tegenstand o.l.v. Decheiver
De A1-ers komen uit in de 4e Divisie en dat is natuurlijk te laag. Sefa: 
“Vele wedstrijden worden te makkelijk gewonnen en is er heel weinig 
tegenstand”. Givan: “Omdat GAE opnieuw ging starten, moesten we op 
dit niveau van start, te laag”. De doelcijfers 61-7 in 12 wedstrijden zegt 
wel genoeg over de kracht van het team olv ex-prof Harry Decheiver. 
Soms waarschijnlijk lastig om jezelf te motiveren, als je zo makkelijk 
wint elke week, toch? Thijs: “Harry zorgt er wel voor dat je scherp bent 
tijdens trainingen en wedstrijden, dat kan je wel aan hem overlaten”.
GAE traint met de jeugd bij SV Twello, dus voor de meesten is dat nog 
even een ritje. Pieter: “Nu is het vaak wel haasten, want we moeten al 
om 16.30 uur trainen”. Gijs: “Ik moet eerder van school om op tijd te 
zijn en heb nu ook minder tijd om met vriendjes te voetballen”. Alle 
teams trainen van 16.30 uur tot 18.00 uur en zijn dus pas tegen 19.00 
uur thuis. Dan moet er nog gegeten worden en huiswerk gemaakt 
worden, dus het is wel pittig. Thijs: “Zeker als het toetsweek is, dan is het 
wel eens veel”. Veel haastwerk dus voor allen. Het is naar school en dan 
van school heel snel naar Twello om te gaan trainen.

Topsportcultuur
Het puntje “eten” valt en opvallend is dat er bij de roodgele BVO 
niet echt gelet wordt op gezond eten of dat eea gemeten wordt door 
diëtisten, iets wat je wel veel ziet bij andere BVO’s. Sefa: “Er wordt niet 
echt op gelet, al zijn er wel richtlijnen”. Duidelijk is dat clubs als PEC 
Zwolle, Vitesse en FC Twente dit soort zaken (voeding, studie, medisch) 
beter voor elkaar hebben en daar echt op letten. Er heerst daar meer 
een “topsportcultuur”, maar vele zaken hebben natuurlijk ook met 
budgetten te maken, en is GAE nog maar net begonnen met haar 
jeugdopleiding.

Sefa Yildirim

Thijs Dekker

Brian Karman
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Stinkende best
In deze nieuwe jeugdopleiding is het uiteraard lastig aangeven hoe 
de toekomst er uit zal zien. Zeker voor de A-spelers, zij moeten in 
1 of 2 jaar laten zien of zij de stap naar de Beloften kunnen maken. 
Vooralsnog gaat dat goed. Thijs: “Ik mocht laatst mee met de Beloften 
om tegen Schalkhaar 1 te spelen, maar helaas raakte ik de week er 
voor geblesseerd”. Voor Sefa loopt dit traject al wat langer. Sefa: “Ik heb 
de voorbereiding meegedaan en ook al een paar oefenwedstrijden en 
competitiewedstrijden”. Givan: “Ik heb inmiddels ook al 1x gespeeld 
met de Beloften”. Voor de C-spelers is er een langere weg en moeten 
ze nog 4 of 5 jaar in de jeugd spelen. De kans op ontwikkeling naar een 
bepaald niveau is dus hoger en daar verheugen de spelers zich ook op. 
Duidelijk is dat zij allen hun stinkende best doen om te slagen.

Eensgezind
Eensgezind zijn alle spelers over hun tijd bij Schalkhaar, waar zij in 
verschillende selecties hebben gespeeld. Vele namen van trainers 
passeerden de revue en zij hebben het prima naar hun zin gehad. 
Mooi om te horen dat zij dit zo hebben beleefd bij ons en dat 
heeft natuurlijk ook te maken met de prachtige resultaten die zij 
meemaakten. Maar, het spelen bij Go Ahead Eagles, de club uit je eigen 
stad, dat is natuurlijk wel een hele leuke kans en een mooie uitdaging. 
Uiteraard houden we hen in de gaten en wensen we hen veel succes 
de komende tijd.

Marcel Emmink
Hoofd Opleidingen

Gijs Hoogeslag

Silas Muiderman
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Update Sponsorcommissie

Presentatiegids
Bij de vorige Goal heb je de eerste uitgave van de Presentatiegids van onze mooie club 
ontvangen. Om deze gids tot stand te laten komen is de sponsorcommissie het vorig 
voorjaar reeds begonnen met het verzamelen van ideeën. Ons streven was om de gids 
aan het begin van het seizoen te kunnen presenteren, echter bleek dit door verschillende 
oorzaken niet haalbaar te zijn.

Verbeteren
Wij zijn als sponsorcommissie echter trots op het bereikte resultaat! We hebben een 
basis gelegd waarop we het komende seizoen verder kunnen bouwen. Hoewel iedereen 
die heeft meegeholpen aan deze gids zijn uiterste best heeft gedaan zijn er natuurlijk altijd 
punten die beter kunnen.  
We hebben links en rechts al wel een aantal suggesties gehad, maar willen een ieder 
hierbij oproepen om ideeën en mogelijke verbeterpunten met ons te delen, zodat de gids 
voor het komende seizoen wederom een stap voorwaarts betekent!

Oproep
Zoals hiervoor al benoemd hebben we met de mensen in en rondom de 
sponsorcommissie ons uiterste best gedaan om tot dit resultaat te komen. Wij zijn echter 
maar met een beperkte club mensen en willen daarom hierbij ook een oproep doen om 
ons niet alleen te voeden met nieuwe ideeën, maar om ook extra handen te leveren. We 
zijn met zijn allen een club van ruim 1400 leden, waarin een enorm potentieel  schuil gaat. 
Wij willen hierbij dan ook een beroep op je doen om ons te komen versterken! Er zijn 
vast leden of ouders van leden binnen de club die vanuit hun werk een prachtig netwerk 
hebben in en rondom Deventer. Indien je je  in een dergelijke positie bevindt zouden wij 
graag met je in contact komen om eens van gedachten te wisselen en te kijken of we 
wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen.

Extra baan
Wees gerust, je krijgt er niet direct een extra baan bij, maar een paar extra handen en 
een hoofd vol ideeën zouden ons wel weer een flinke stap verder kunnen helpen! 
Om toch een vergelijking met voetbal / handbal te trekken. Het is makkelijk om vanaf de 
tribune toe te kijken en aan te geven wat er mis gaat op het veld. Wij vragen je om met 
ons mee te komen spelen!

Wij zijn benieuwd naar je reactie!
sponsoring@svschalkhaar.nl
Namens de sponsorcommissie, Ferdie de Witte
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Jeugdopleiding Sv Schalkhaar

Trainerscursus Breedtesport
Inmiddels zijn beide cursussen afgerond en een succes gebleken. Het was prachtig om 
te zien hoe alle trainers hier mee om zijn gegaan en hoe er interactie was tussen hen en 
docent Mark. Zaken als trainingsopbouw, intensiteit, coachen van spelers en balcontacten 
kwamen aan bod en dit zowel in theorie als in praktijk. 

Vooral de variatie in oefenstof zorgde voor veel leergierigheid bij de spelers uit 
de Breedtesport en alle trainers kregen hierdoor nieuwe inzichten. Dit kunnen zij 
uiteindelijk vertalen naar hun eigen groep. Belangrijk was dat we geen selectieteams 
hebben uitgenodigd als oefenklassen, maar juist de teams uit de Breedtesport. Hierdoor 
zagen alle trainers dat spelers uit deze teams, met de juiste trainingsbenadering, veel 
succesbeleving beleefden.

Duidelijk is dat dit een succes is gebleken en het komende half jaar zullen we bekijken 
wat de organisatie van deze cursus en Sv Schalkhaar samen nog meer voor elkaar kunnen 
betekenen in de toekomst. Denk aan thema-avonden, specifieke clinics voor trainers of 
het aanbieden van de EF-cursus voor nieuwe trainers. Belangrijk blijft dat we denken 
aan de Breedtesport, het grootste onderdeel binnen onze vereniging. Zowel trainers als 
spelers moeten we de kans blijven geven op ontwikkeling.

Een woord van dank aan de enorme organisatie: de Commissie Voetbal, Commissie 
Materialen en de Commissie Exploitatie. Zij zorgden ervoor dat alle 6 avonden 
vlekkeloos verliepen. Ook dank aan de woensdagavond Biljartclub voor de medewerking, 
wij hebben geen last van jullie gehad…….:-) Uiteraard ook dank aan alle cursisten en dit 
voor jullie deelname en voor jullie teams die bereid waren om als proefklas te fungeren, 
ook al was het tijdstip soms wat aan de late kant.

Spelers naar jeugdopleiding PEC Zwolle
De afgelopen periode, september tot december, zijn er weer tal van spelers uitgenodigd 
door BVO’s om bij hen te komen trainen. Inmiddels zijn er 2 spelers die het nieuwe 
seizoen mogen instromen bij PEC Zwolle. Dylan Ruward (E1) en Yoes Beldman (E5) 
zullen de stap maken naar de Onder 11 in Zwolle. Prachtig natuurlijk en wij wensen 
Dylan en Yoes heel veel plezier in dit seizoen en wij zullen jullie uiteraard blijven volgen in 
de nabije toekomst.
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Talententraining stopt, Trainen in hogere leeftijdscategorie start
Voor de winterstop zijn we gestart met een pilot voor de E/D spelers die in die 
periode opvielen en zij kregen extra trainingen aangeboden. Besloten is om hier mee te 
stoppen. Het stoppen heeft te maken met het starten van het meetrainen in een hogere 
leeftijdscategorie en de bijkomende belasting.  Selectiespelers die het komende seizoen 
die stap maken, gaan meetrainen in die hogere categorie. Zo kunnen zij alvast wennen aan 
die leeftijdscategorie en aan de hand van die trainingen verkrijgen wij weer een hoop info. 
Die info gebruiken we weer voor de teamindelingen voor het nieuwe seizoen.

Hoe dan ook wil ik Roberto Tuinstra, Twan Huijsmans en Delano Haulussy ontzettend 
bedanken voor hun inzet tijdens deze trainingen. Vooral ook dat zij hun medewerking 
wilden verlenen op hele korte termijn en met al hun enthousiasme achter dit idee gingen 
staan. In het volgende seizoen komt dit zeker terug, alleen waarschijnlijk in een andere 
opzet.

Marcel Emmink
Hoofd Opleidingen

Oproep NSA

De NSA (Niet Sport Activiteitencommissie) is op zoek naar nieuwe leden 
Voor haar commissie. Wij organiseren elk seizoen leuke activiteiten voor de

voetbal- en handbaljeugd zoals de zwarte pietenbingo, het sportontbijt,
de vossenjacht en de bitterballenbingo. Of wij bedenken nieuwe activiteiten.

Wij zijn dan ook op zoek naar nieuwe actieve leden die onze commissie
willen komen versterken.

Lijkt het je leuk om ons mee te komen helpen deze activiteiten voor de jeugd 
te organiseren, geef je dan snel op bij Thea Wielens (t.wielens@concepts.nl)

De NSA
Jolanda Bergman
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Kaderavond handbal

Een week geleden gleed een fleurige kaart in de brievenbus: een uitnodiging voor een 
kaderavond van afdeling handbal. Terloops werd nog even vermeld dat men voor die tijd 
niet hoefde te eten, want voor een “hapje” zou worden gezorgd. Aangezien wij in het 
verre verleden de “club” gestalte hebben gegeven en tot op heden nog wat hand- en 
spandiensten verrichten, gaven wij aan deze uitnodiging gaarne gehoor en spoedden wij 
ons op die druilerige zaterdagavond van 17 januari naar het clubgebouw, waar reeds 
een groot aantal kaderleden gezellig aan de klets waren. Na het welkomstwoord van de 
voorzitter en een bakje koffie werden wij geconfronteerd met het “hapje”, een “hap” om 
met buiging “ u” tegen te zeggen... Een stamppottenbuffet, divers en bijzonder smakelijk. 

De tijd van toen
Daarna namen Caroline van Ark en Renee Maatman de regie in handen en trakteerden 
ons op een gezellige interessante muziekquiz en onder het genot van een drankje 
scoorde met name de wat jongere garde er driftig op los. Het was voor ons een 
bijzondere gelegenheid om met wat oudere kaderleden herinneringen op te halen uit de 
tijd van toen. De speurtochten in Averlo, de alternatieve zeskamp, de kerstwandelingen, 
de successen van met name onze jongensteams en niet vergeten de vele “gezellige” 
uurtjes op het “zoldertje “..... Het was voor jong en oud een fijne, maar vooral ook 
nuttige avond!!!

Riet & Hans Geijsen
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Rubriek ‘Nieuws uit de Sponsorhoek’

SV Schalkhaar heet Kluskarweijer welkom als  
   nieuwe sponsor

Afdeling Sponsoring is verheugd, dat ze er weer in geslaagd is om weer 
een nieuwe sponsor aan de club te binden. Eric Klein Hofmeijer is met zijn 
eenmanszaak Kluskarweijer o.a. adverteerder en bal- en reclamebordsponsor 
geworden.

Eric Klein Hofmeijer is geboren in Schalkhaar en woonachtig aan de 
Colmschaterstraatweg, samen met zijn vrouw Mirjam en 2 zoons Niek en Luuk en zijn 
vader Gerrit van 92 jaar. De Schalkhaarder groeide op in dezelfde straat op de boerderij 
van zijn ouders, tezamen met vijf broers en zussen, iets meer nabij de Rietmansbrug. Op 
de boerderij was Eric altijd al bezig met timmeren, klussen,tuinieren en repareren.

Beroep als hobby
De Schalkhaarder heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt en is in 2013 van start 
gegaan met een eigen klusbedrijf “voor al uw klussen in en om het huis”. Zijn 
vrouw Mirjam ondersteunt hem met de afhandeling van telefoontjes en administratieve 
werkzaamheden en is vaak het eerste aanspreekpunt voor klanten. Door te werken 
met een klein flexibel team kan klanten snel service worden geboden tegen een zeer 
vriendelijke prijs. “Wij gaan tenslotte voor een goed eindresultaat en willen maar één 
ding: een tevreden klant!” is hun motto. Door al zijn ervaring kan hij alle klanten optimaal 
adviseren. De klant stelt een vraag en ter plaatse beoordeelt Eric wat er moet gebeuren. 
De klus wordt vervolgens in samenspraak met de klant ingepland en uitgevoerd. De 
dienstverlening bestaat uit allerlei klussen en karweien, zoals timmerwerk, loodgieterwerk 
en elektricienwerk. Maar ook voor lekkage e/o verstoppingen oplossen kunt u bij 
Kluskarweijer terecht. Heeft u tuinonderhoud nodig? Vraag naar de mogelijkheden en 
indien gewenst kan er ook een abonnement worden afgesloten.
Ondersteuning bij het verhuizen behoort ook tot de mogelijkheden.

Heeft u een andere vraag? Stel hem gerust aan Eric Klein Hofmeijer, want hij ziet dit als 
een uitdaging om het voor u te mogen uitvoeren.
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Begrippen als kwaliteit, flexibiliteit, optimale advisering en service zijn kenmerkend voor 
zijn werkwijze, waarbij de persoonlijke wensen van de klant uiteraard altijd voorop staan.
Met zijn bedrijf staat onze dorpsgenoot voor betaalbare kwaliteit, service, meedenkend 
en betrouwbare vakmanschap dicht bij u in de buurt. Dus kom maar op met uw klus! 
Bekijk hun website voor nog meer informatie. De sponsorcommissie hoopt op een 
langdurig samenwerking en wenst Eric en Mirjam veel succes toe in de toekomst met hun 
klusbedrijf.

Kluskarweijer – Klein Hofmeijer
Colmschaterstraatweg 1A
7433 PR Schalkhaar
T. 0570 – 620565 
M. 06-17 84 57 65
E: info@kluskwarweijer.nl
I: www.kluskarwijer.nl

Frans Haarman, sponsorcoördinator SV Schalkhaar

• Kleine reparaties
• Timmerwerk
•  Installatie- en 

schilderwerk
• Tuinonderhoud
• Bestrating, hekwerk
•  Verlichting 

aansluiten
•  Montage en 

demontage
•  Nog veel meer 

klussen
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De mini’s van Schalkhaar

Inmiddels groeit onze groep mini’s tot bijna 40 enthousiaste 
jongens! Een leuke groep van 5 tot 7 jaar die iedere week weer staat te popelen om te 
voetballen. Op woensdagmiddag trainen we op het kunstgrasveld en op zaterdagochtend 
hebben wij de Champions League op echt gras. Wedstrijden van 5 tegen 5 in shirtjes van 
Ajax, Juventus, Barcelona of een andere club. Iedere 15 minuten wisselen we weer van 
veld en tegen een ander team.

We zitten nu halverwege het seizoen en je ziet onze jongens met de week vooruit gaan. 
Misschien hebben wij wel de nieuwe Messi in ons midden! Zaterdag 17 januari na een 
lange stop zijn wij weer begonnen. In de maanden januari en februari gaan we de zaal 
in. Eindelijk mogen we weer! In 2 groepen omdat de zaal te klein is voor ons allemaal 
gaan de wedstrijden weer beginnen. Na een uitleg van Jan van Pluuren hoe we in de zaal 
moeten spelen gaan we van start! Om 10 uur komt de tweede groep binnen en kunnen 
zij ook lekker gaan voetballen.

Ben je 5 of 6 jaar en heb je zin om te voetballen? Kom op woensdag is met ons 
meetrainen!

Ergun Deveci
Leefdtijdscoordinator van de Mini’s
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VOSSENJACHT!!
  zaterdag 14 maart 2015

Voor wie?
Alle E- en F pupillenteams  en mini’s van de voetbal en handbal 

Wat is een vossenjacht?
Een aantal personen gaat verkleed (bijv. als zwerver, politieagent of dokter) 
door het dorp Schalkhaar lopen. Het is de bedoeling dat de kinderen, 
met hun eigen team, onder leiding van minimaal één begeleider deze 
“vossen” gaan zoeken en bij elke vos een vraag beantwoorden.  
Het team met de meeste juiste antwoorden wint een leuk prijs.

Waar en wanneer?
De vossenjacht staat gepland op zaterdag 14 maart
De teams worden verzocht om op onderstaande tijden aanwezig te zijn in de 
kantine van Schalkhaar:
F 8 tot en met F12 + mini’s  (handbal)   18.00 uur aanwezig 
F 1 tot en met F 7 + handbal F team   18.30 uur aanwezig 
E 1 tot en met E 14 en handbal E team   19.00 uur aanwezig 

Kijk goed op welk tijdstip je aanwezig moet zijn.
Het zoeken van de vossen duurt ruim 1,5 uur.

Kosten en opgave?
De vossenjacht is gratis! Aan het eind krijg je nog wat te drinken met wat lekkers.
Opgeven hiervoor is niet nodig, het is gewoon de bedoeling dat jullie in grote aantallen 
komen!!!

Wat moet je aandoen en meenemen?
Goede schoenen aan en misschien een zaklamp meenemen. Het is belangrijk dat je in het 
donker goed gezien wordt dus als je een veiligheidshesje hebt, doe die dan maar aan!!

Kortom, de vossenjacht belooft een leuke en gezellige avond te worden. Wie weet win je 
met je team de 1e prijs!

Voor eventuele vragen kun je terecht bij arjobergman@hotmail.com

Wij zoeken nog nieuwe vossen!  Lijkt het je leuk vos (vanaf 16 jaar) te zijn dan kun je je  
aanmelden bij Thea Wielens. (t.wielens@concepts.nl)

Namens de NSA-commissie
Jolanda Bergman
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Tussenstand penaltybokaal D-pupillen

Er zijn dit seizoen diverse activiteiten gestart rondom de thuiswedstrijden van 
Schalkhaar 1. Een daarvan is de penaltybokaal voor de D-pupillen. De spelers van de D 
teams gaan in de rust penalty’s schieten op de reservekeeper van Schalkhaar. Het team 
dat dit het beste doet, wordt aan het einde van het seizoen beloont door het eerste !!
Er zijn nu 5 van de 10 teams geweest en de verschillen zijn niet erg groot.
Sterker nog de teams D2 en D7 staan exact gelijk, dus zij delen de 1e plaats.
Deze tussenstand is opgemaakt door het gemiddelde aantal doelpunten per team te 
berekenen 

 Team Geschoten Gescoord Gemiddeld in%
D8 60 15 4,0 25,0%
D2 44 23 1,9 52,3%
D4 48 23 2,1 47,9%
D7 44 23 1,9 52,3%

D10 52 23 2,3 44,2%

Dit is het resterende programma voor de penaltybokaal.

1 februari Schalkhaar SDC ‘12 D6
22 februari Schalkhaar Helios D5

8 maart Schalkhaar Tubantia D3
29 maart Schalkhaar Wijhe D9
19 april Schalkhaar Voorwaarts T D1

De bovenstaande teams zijn dus nog in de gelegenheid om beter dan de D2 en D7 te 
eindigen en de eerste plaatst te veroveren.
Kom ze daarom in grote getale aanmoedigen, en daarmee tevens een competitiewedstrijd 
van Schalkhaar 1 bekijken. Ook zij kunnen uw steun goed gebruiken.
Vaak is er voor de wedstrijd een voorwedstrijd tussen F-pupillen teams.

Peter Visser en Jolanda Bergman
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Sportontbijt 2015

Zaterdagochtend 3 januari werd weer het jaarlijkse sportontbijt georganiseerd door de 
NSA. In totaal werden er 175 kinderen en volwassenen verwacht. Deze gingen in twee 
groepen ontbijten.

Mini’s en F
Al voor 8.00 uur kwamen de eerste kinderen (mini’s en F-pupillen) met hun ouders, 
broertjes en zusjes de kantine binnen. Het ontbijt stond klaar en er werd goed gegeten 
en gedronken.
Vanaf 8.45 uur konden de kinderen meedoen met een 4x4 voetbaltoernooitje buiten 
op de velden, georganiseerd door Michiel 
Hullegie.

E
Om 9.30 uur kwam de tweede groep 
(E-pupillen) voor het sportontbijt. Weer 
ongeveer 90 plaatsen bezet. Ook deze 
groep had het ontbijt al snel op, want er 
moest gevoetbald worden op de velden. Het 
zonnetje kwam ook nog even tevoorschijn 
en dat maakte het even wat aangenamer op 
deze, toch wel koude, zaterdag. Ondanks de 
grote opkomst merken we toch ook wel dat 
er mensen niet komen, ondanks dat ze zich 
opgegeven hebben. Dat vinden wij erg jammer.

Het nieuwe sportjaar is hiermee weer ingeluid en wij wensen iedereen dan ook een 
gezond, gelukkig en sportief 2015!

Wij gaan in maart nog de vossenjacht en in 
april de bitterballenbingo organiseren.
Informatie hierover volgt via de leiders, de 
website en de goal.

Namens de NSA
Jolanda Bergman



Teamuitje C6

De C6 heeft een succesvolle eerste seizoenshelft gehad. Met 21 punten uit 10 
wedstrijden zijn we keurig 4e geworden.

La Cantina
Om de eerste seizoenshelft af te sluiten, 
zijn we met z’n allen op stap geweest. 
Als eerste hebben we een lekkere pizza 
gegeten bij La Cantina. Iedereen kon zijn 
eigen pizza uitkiezen, en je merkt al gauw 
dat de ene speler veel meer eet dan de 
ander. Sommige hadden aan 1 pizza nog niet 
genoeg, de ander kreeg nog geen 1/3 pizza 
op.

Ski
Na het eten zijn we met z’n allen gaan skiën bij Ski Promotion Deventer. Voor de meesten 
was dit de eerste keer op ski’s. 2 spelers konden al skiën, en stonden dus ook al snel op 
de baan, lekker te skiën. De andere spelers hadden nog nooit geskied, en dit was een hele 
ervaring voor ze. Na een paar keer gevallen te zijn, konden ze allemaal bochten maken. 
In de laatste ronde werd er ook nog gefreestyled. De schans werd erbij gehaald, en er 
werden mooie jumps gesprongen. Iedereen was heel enthousiast en vond het super leuk. 
Hopelijk een goede start voor de 2e seizoenshelft.

Leiders en trainers C6
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Seizoen 2014-2015 Handbal D2

Een nieuw seizoen een nieuwe start. Bij het lezen van deze Goal 
is het seizoen al weer halverwege. 

Nieuwe samenstelling
Aan het begin van het seizoen zijn we gestart met een nieuwe samenstelling van het team. 
Vanwege leeftijd zijn er kinderen in de E gebleven en andere vervroegd over gegaan naar 
de D. Samen zijn wij het D2 team geworden. Dit team bestaat uit 8 enthousiaste meiden 
en 1 enthousiaste jongen. 

Competitie
In de competitie hebben we zware tegenstanders en hele zwakke tegenstanders. Deze 
zwakke tegenstanders zijn halverwege de competitie een poule lager gaan spelen. 
Ondanks dat, hebben we toch 3 wedstrijden weten te winnen en 2 wedstrijden gelijk 
gespeeld. Voordat de veldcompetitie eind april begint hebben we nog een aantal 
zaalwedstrijden voor de boeg. Wij gaan dan ook vol goede moed zorgen dat het aantal 
overwinningen wat opgekrikt gaat worden.

Toernooi
Na de veldcompetitie gaan we nog meedoen aan het altijd gezellige Achilles toernooi in 
Apeldoorn. Dit is een groot toernooi dat een heel weekend duurt, wij spelen alleen op 
de zaterdag. Het is een buitentoernooi waar we op gras of op beton spelen. Veel teams 
van de vereniging doen dan mee. Er is zelfs een mogelijkheid om te blijven slapen.

Ik, als coach van dit gezellige team hoop op een sportief en enthousiast 2e deel van de 
competitie.

Karin Melis
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Rabobank houdt voor de tweede keer de actie  
    ‘Hart voor Salland’

Rabobank Salland is altijd een gewaardeerde sponsor geweest van SV 
Schalkhaar.
Vorig jaar hebben zij hun sponsorbeleid gewijzigd, waardoor wij geen financiële 
vergoeding meer krijgen in ruil voor bijv. enkel en alleen reclame uitingen op ons 
complex e.d. 

Eigen Systeem
De Rabobank heeft onder de naam “Hart voor Salland” een eigen systeem ingevoerd 
voor het besteden van de sponsorgelden. Zij steunen verenigingen en stichtingen 
via een donatie, waarvan de hoogte door de leden van verenigingen zelf kan worden 
bepaald. De hoogte wordt bepaald door het aantal stemmen wdie de clubs hebben 
ontvangen na de stemming. Alleen Schalkhaar-leden, die bij een Rabobank bankieren 
en lid zijn van de Rabobank mogen stemmen.
LET OP: Als je klant bent van de Rabobank, betekent dat nog niet, dat je ook lid bent. 
Maar je kunt gratis lid worden, meldt je daarom dus aan op hun site. Een lidmaatschap 
bij De Rabobank geeft geen enkele verplichting en kost ook helemaal niets, je 
ontvangt alleen ieder kwartaal het magazine ‘Dichterbij’. 

Stemmen
Om deze stemronde te mogen stemmen, moet je op 1 februari 2015 aangemeld 
zijn als lid van de Rabobank. Alle Rabobank-leden ontvangen voor de stemperiode 
per post een unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van vrijdag 13 maart t/m. 
maandag 23 maart 2015, kunnen ze dan via een stemsite hun stemmen uitbrengen 
op de verenigingen en/of stichtingen, die zij een warm hart toedragen. Er mogen 
5 stemmen worden uitbracht. Aan één vereniging mag men 2 stemmen geven, de 
overige 3 stemmen moeten aan 3 andere verenigingen worden gegeven.
Het spreekt voor zich, dat ons advies luidt om twee stemmen aan SV Schalkhaar toe 
te kennen.
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Lees verder na de advertentiepagina’s







In 2014 was ‘Hart voor Salland’ een groot succes. Ruim 200 organisaties hebben 
in totaal € 100.000,- verdeeld van de winst die Rabobank beschikbaar stelde voor 
ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Ik hoop, 
dat onze club meer binnenhaalt dan vorig jaar, toe wij iets meer dan negenhonderd 
euro kregen toebedeeld. Na de stemming zal op dinsdag 14 april a.s. in de 
Schouwburg de uitslag bekend worden gemaakt en de cheques worden uitgereikt aan 
de deelnemende organisaties.

De sponsorcommissie hoopt dat deze actie een groter succes zal worden dan vorig 
jaar en doet daarom een oproep aan alle Rabobank-rekeninghouders.

Attentie: Hoe meer leden binnen je gezin, hoe vaker je kunt stemmen straks.
En vergeet ook niet om in uw kennissenkring in het werkgebied van Rabobank Salland 
(gemeente Deventer, Raalte en Olst-Wijhe) iedereen op deze actie attent te maken 
en stemmen te werven voor onze mooie club SV Schalkhaar.
Met uw steun en medewerking zijn wij hopelijk in staat om deze actie tot een groot 
succes te maken onder het motto: 
Extra financiële steun voor SV Schalkhaar, zonder dat het U geld kost !
Onze club is u zeer erkentelijk voor uw medewerking.

Frans Haarman, sponsorcoördinator SV Schalkhaar
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Agenda van Schalkhaar

Acties, evenementen, belangrijke vergaderingen en wedstrijden Heren 1 voetbal en 
Dames 1 Handbal

15 t/m 17 feb Carnaval
22 feb (zo) Schalkhaar 1 - Helios 1   Horsterhoek
1 mrt (zo) Suryoye-Mediterraneo 1 - Schalkhaar 1 Enschede
1 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Voorwaarts DS2 Sporthal Schalkhaar
8 mrt (zo) Schalkhaar 1 -Tubantia 1   Horsterhoek
8 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - CVO DS2  Sporthal Schalkhaar
10 mrt (di) Deadline Goal maart
15 mrt (zo) HHZD DS2 - SV Schalkhaar DS1  Hoogerheyne, Heino
22 mrt (zo) Lemelerveld 1 - Schalkhaar 1  Lemelerveld
22 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Wijhe ‚92 DS3  Sporthal Schalkhaar
29 mrt (zo) Schalkhaar 1 - Wijhe ‚92 1   Horsterhoek
29 mrt (zo) Lettele DS2 - SV Schalkhaar DS1  De Uutvlog, Bathmen
12 april (zo) Overwetering 1 - Schalkhaar 1  Olst
12 april (zo) SV Schalkhaar DS1 - SDOL DS2  Sporthal Schalkhaar
19 april (zo) Schalkhaar 1 - Voorwaarts  1  Horsterhoek
21 april (di) Deadline Goal april
26 april (zo) Schalkhaar 1 - WSV 1   Horsterhoek

 Colofon, Jaargang 49, Februari 2015 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert 
 Eindredactie: Berry Brand, 
   Opmaak: Karin Melis-van Elst 

Advertentieacquisitie:  afdeling sponsoring  (sponsoring@svschalkhaar.nl) 

Druk: Drukkerij Evers – Schalkhaar 

Opmerkingen bezorging GOAL: ledenadministratie@svschalkhaar.nl 

Accommodatie: Sportcomplex De Horsterhoek, Ingang Oerdijk, Horsterhoek 
9, 7433 SV Schalkhaar. Tel. 0570-623512 

Ledenadministratie voetbal: Willy en Moniek Aarnink, Kolkmansweg 6B, 
7433 CL Schalkhaar 
Tel. 0570-629493, ledenadministratie@svschalkhaar.nl 
Ledenadministratie handbal: Liesbeth Bremer, Oerdijk 8, 7433 AA 
Schalkhaar,  
Tel. 0570-630693, ledenadministratie@svschalkhaar.nl  

Aan- en afmelden van leden en adreswijzigingen: uitsluitend via 
ledenadministratie 
Contributie: zie website 

Het volgende nummer verschijnt: 28 maart 2015.  
Deadline aanleveren kopy: 10 maart 2015. 
Kopij mailen naar goal@svschalkhaar.nl, foto's svp aanleveren als jpg-bestand. 
GOAL wordt op een zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De redactie 
draagt evenwel geen verantwoordelijkheid voor de juistheid/volledigheid van de 
verstrekte informatie. 

 

 


