
Van de redactie

De afgelopen Goal was de eerste in de historie van het clubblad om in full colour te 
verschijnen. Uiteraard hopen we dat jullie als lezers deze verandering waarderen, reacties 
zijn uiteraard welkom via goal@svschalkhaar.nl. 

Lees in deze tweede full colour editie alles over onder andere Zwarte Piet, de Bluesnight, 
regiohandbal en een serieuze oproep over gedrag langs de velden.

De Redactie
goal@svschalkhaar.nl
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 Colofon, Jaargang 49, November 2015 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert, Sandra Koppenhöfer
 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: 19 December  2015.  
Deadline aanleveren kopy: 1 December  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. 

 

 



Bestuurshamer

De vorige editie van de Goal heeft u kunnen zien 
wat het doet met ons clubblad wanneer deze 
voor het eerst in haar bestaan fullcolour bij u op 
de mat beland. Echt geweldig ! Complimenten aan 
de samenstellers. Tevens goed om te lezen dat er 
uitbreiding is binnen de redactie.

Vlaggenschip voetbal
Ons vlaggenschip heeft het op dit moment moeilijk 
in de 2e klasse. Talenten en routiniers voldoende, 
echter vooral ontbering aan scorend vermogen, 
en dat maakt dat verblijf in de onderste regionen 
van de 2e klasse voelt als iets onwerkelijks. Laten we vooral met onze aanwezigheid 
tijdens trainingen en wedstrijden deze mooie groep blijven ondersteunen om er voor 
zorg te dragen dat de uitgesproken aansluiting met de eerste plaatsen op de ranglijst 
werkelijkheid wordt. Help ze !!

Handbal
Er is een nieuw handbal initiatief in de regio gestart met vier verenigingen waaronder 
S.V. Schalkhaar. TAKT-regiohandbal wil het handbal in deze regio op een hoger 
niveau brengen, door het aanbieden van extra (technische) trainingen. Iedereen uit 
de B, C, D en E jeugd kan meedoen. De TAKT regio handbaltrainingen zijn geen 
selectietrainingen. Jeugdige handballers krijgen de kans om zichzelf te verbeteren door 
extra te trainen onder leiding van deskundige trainers. Aanmelden via je eigen leider. 
Voor info zie website: www. taktregiohandbal.nl

Jeu de Boules
De afdeling Jeu de Boules bestaat alweer 15 jaar. Wat vliegt de tijd. De afdeling heeft 
dit op gepaste wijze met haar leden gevierd. Van harte gefeliciteerd !!
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lees verder na de advertentiepagina’s







Biljart
Van deze “overwegend stille groep” horen we niet zoveel. Toch zijn zij altijd wel aanwezig, 
met name op de dinsdag en woensdagavond spelen zij de interne competitie. Eenmaal per 
jaar vindt het 10 over rood toernooi plaats en zijn er uitwisselingen met diverse andere 
biljartverenigingen. Om de dinsdag- en woensdaggroep dichter bij elkaar te brengen 
zijn de beide groep voor het eerst naar Sauerland geweest. Dat sloeg zeer goed aan 
vandaar dat dit jaar het 2e bezoek in het weekend van 27 november weer in het teken 
zal staan van het bezoek aan Mark Swartjes, Sophia Schlosshotel ( Groep van 4 Enjoy 
Hotels inmiddels en sponsor S.V. Schalkhaar ). Biljarten, kaarten , karaoke en bezoek aan 
Willingen staan op het programma.

Bluesnight bij SV Schalkhaar op 14 november met Robert Fossen & Peter 
Struijk.
Op zaterdag 14 november vindt er een blues-avond plaats in de kantine van SV 
Schalkhaar. Dan speelt de blues-band  Fossen & Struijk Band vanaf 21.30 uur tot 01.00 
uur de blues.
Kaartjes zijn in de voorverkoop te bestellen bij Lydia van der Kroon via Facebookpagina:  
BluesNight Schalkhaar of bij Ben Haarman (tel: 0570-633113 of 06-15156915) 
Prijs: € 5 inclusief 2 gratis consumptiemunten. 

Algemene Ledenvergadering op 16 november 2015 om 20.00 uur
Op 16 november a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Een avond waarop wij 
als leden, het bestuur verantwoording laten afdragen over het afgelopen jaar. Dit jaar zijn 
er veel onderwerpen te behandelen en het zou dan ook passend zijn dat de leden zich in 
tegenstelling tot het afgelopen jaar ( 30 bezoekers van de 1400 ) melden op deze avond. 
U kunt dan laten weten wat u vindt van o.a. het beleid, hoe zaken gaan, waar aandacht 
aan besteedt dient te worden en vooral om uw betrokkenheid bij de vereniging te tonen. 
Komt allen !

Grote Clubactie
In september startte de Grote Clubactie om net als voorgaande jaren gelden te 
genereren voor de vereniging. Hopelijk kunnen we in november de definitieve eindstand 
bekendmaken en eenieder verrassen.
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Salland Verzekeringen
We doen weer mee met de Salland Clubactie !
Scoren voor onze club en u krijgt zelf extra korting op uw zorgpremie bij Salland 
Zorgverzekeringen. We hebben vorig jaar, samen met 67 andere sportclubs meegedaan 
aan de Salland Clubactie, en dat legde de deelnemende clubs geen windeieren: er werd in 
totaal bijna €50.000 gescoord voor in de clubkas.
Prima actie, dus! Het goede nieuws is dat we dit jaar weer meedoen. Leden die zich nieuw 
aansluiten bij Salland via onze clubcollectiviteit scoren een mooi bedrag voor de clubkas. 
Maar ook leden die via onze club verzekerd blijven bij Salland leveren een bedrag op. Zo 
worden we als club niet alleen het 1e  jaar, maar ook de jaren erop beloond.
En dat kan ons een mooi basisbedrag opleveren! 
Zie www.salland.nl/svschalkhaar

Afscheid als Voorzitter
Na acht jaar als bestuurder van deze fantastische vereniging neem ik afscheid op de 
ALV van 16 november a.s. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het gestelde 
vertrouwen in mij en de prettige samenwerking met alle commissies gedurende de 
achterliggende jaren. Uiteraard blijf ik S.V. Schalkhaar trouw en zal mij na de ALV gaan 
richten op een positie binnen de commissie sponsoring. Ik wens u allen veel plezier en 
succes toe bij het beoefenen van uw sport.

Ron Sotthewes
Voorzitter







9GOAL - November

Verwachtingspatronen van ouders

Waar ik de laatste tijd nogal mee geconfronteerd wordt is het gedrag van enkele ouders 
bij 2e-selectieteams. Ouders die denken dat ze zich alles kunnen permitteren en zich met 
misplaatst gedrag melden bij de trainer van hun zoon of dochter. Vaak is men het niet 
eens met het reserve staan, het gewisseld worden, het negatieve resultaat en de visie van 
de trainer. In woord en gebaar laat men weten wat men er van vindt, zonder te beseffen 
dat zij de onrustfactor zijn rondom hun kind en selectieteam.

Plezier
Het besef dat deze teams moeten opboksen tegen allemaal 1e selectieteams, het 
hierdoor al lastig genoeg hebben en dit omdat zij (veelal) boven hun niveau moeten 
spelen, dat besef is totaal niet aanwezig. Maar toch knokt dat team voor elke meter, strijdt 
het voor een resultaat en heeft het team zichtbaar plezier in training en wedstrijd. Het 
besef moet er zijn dat wanneer een jong team (en dus ook het individu) op een hoger 
niveau speelt, het verwachtingspatroon bijgesteld moet worden. Dat een trainer/kader 
het elftal al zover krijgt dat er gestreden wordt, nooit opgegeven wordt en er ook hier en 
daar prestaties worden neergezet, is veelal een teken dat het goed zit in een elftal en hoe 
het met elkaar omgaat.

Realisme
Alles heeft te maken met realistische verwachtingen ten opzichte van een kind. Mag je als 
ouder of als trainer wat verwachten van een kind of speler? Jawel, maar wel realistisch 
en kijkend naar het “kunnen van een kind” of “het niveau waarop een kind speelt” of 
“de belevingswereld van een kind”. Het besef moet er zijn dat niet iedereen Messi of 
Ronaldo is, dat je maar gewoon bij SV Schalkhaar speelt en (in deze specifieke gevallen) in 
een 2e selectieteam bij onze mooie vereniging. De vereniging zorgt er voor dat we ook 
hier gediplomeerd kader (of nog in opleiding is) op een elftal zetten en we deze elftallen 
kansen op ontwikkeling bieden. Iets waar we overigens vooruitstrevend in zijn in de wijde 
omgeving.

Plezier
De druk die in deze gevallen op deze trainers wordt gelegd is totaal onaanvaardbaar en 
ik sta dan ook pal voor deze trainers. De prestatie, zeker bij pupillen, is van onderschikt 
belang en plezier is hetgeen wat voorop moet staan. Daarnaast is de visie van de trainer 
(de visie van SV Schalkhaar) leidend. De trainer handelt altijd naar eer en geweten en 
binnen de kaders die worden aangegeven door SV Schalkhaar. 
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De kaders van hoe we willen trainen, hoe we willen voetballen en hoe we met elkaar 
willen omgaan. Geen enkele trainer zal een kind bewust wissel zetten of wisselen, zij zijn 
er niet om een kind te pesten. Zij zijn er om een elftal met veel plezier te laten trainen en 
een stukje ontwikkeling (in vele facetten) mee te geven. 

Nodig
Hierin heeft de trainer een kind nodig. Hij/zij zal 2x in de week met overgave en plezier 
moeten trainen, zal zich moeten gedragen in een groep en zal een stukje discipline 
moeten laten zien. Zo maar een paar factoren die ook nog eens van invloed zijn op een 
opstelling, het wissel staan of gewisseld worden en dit alles ten opzichte van een heel 
elftal. 

Voorbeeldfunctie
Een trainer heeft ook een ouder nodig. Een ouder die achter zijn kind staat, realistisch 
is en er voor zorgt dat zijn kind plezier heeft in hetgeen hij/zij doet. Dat plezier wordt 
bepaald door hoe wij allemaal omgaan met winst en verlies, met het maken van fouten, 
hoe wij omgaan met teamgenoten, tegenstanders en scheidsrechters. Een ouder heeft 
hierin ook zeker een voorbeeldfunctie. Steun uw kind en team, moedig ze positief aan en 
laat hen met veel plezier vrijuit voetballen.

Gelukkig zijn het incidentele gevallen en is het overgrote deel betrokken, realistisch en 
positief bezig met hun kind en team waarin hij/zij speelt. Zoals het hoort, met elkaar 
(kader/spelers/ouders/vereniging) een positieve bijdrage leveren aan het jeugdvoetbal bij 
SV Schalkhaar.

Marcel Emmink
Hoofd Opleidingen
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Het bestuur nodigt u uit voor de ALGEMENE  
       LEDENVERGADERING van SV Schalkhaar.

 
Deze wordt gehouden in de kantine van ons sportcomplex op maandag 16 november 
2015.
Wettelijk vertegenwoordigers van onze jeugdleden zijn eveneens gerechtigd deze 
vergadering bij te wonen en hebben ook stemrecht.

AGENDA
20.00 uur Opening
  Vaststellen Agenda
  Ingekomen stukken
  Mededelingen
  Notulen ALV 2014 
  Algemeen jaarverslag vereniging 
  Voorstel en stemming wijziging in Huishoudelijk Reglement 
  Financieel jaarverslag vereniging 
  Voorstel en stemming contributieverhoging
  Kascontrolecommissie
  Benoeming kascommissie 2015-2016

21.00 uur Pauze 

21.15-21.45 uur Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: presentatie plan verplaatsing   
  sporthal naar sportcomplex de Horsterhoek.

  Verkiezing bestuursleden: 
  Aftredend en niet herkiesbaar Ron Sotthewes, voorzitter SV Schalkhaar
  Aftredend en herkiesbaar, René Maatman, bestuurslid Handbal
  Aftredend Erik Lukassen, bestuurslid Sponsoring en Exploitatie
  Afgetreden Frans te Riele, bestuurslid Voetbal
  Op het moment van dit schrijven hebben zich geen kandidaten   
  verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie.

  Vrijwilliger van het jaar

Rondvraag

22.15 u Sluiting



Nieuw handbal initiatief in de regio

Er is een nieuw handbalinitiatief gestart in de regio Deventer-Apeldoorn

Deelnemende verenigingen zijn op dit moment:
AHV Achilles uit Apeldoorn• 
Voorwaarts uit Twello• 
CVO uit Vaassen• 
SV Schalkhaar• 

TAKT-regiohandbal wil het handbal in deze regio op een hoger niveau brengen, door 
het aanbieden van extra (technische) trainingen. Iedereen uit de B, C, D en E jeugd 
kan meedoen. De TAKT regio handbaltrainingen zijn geen selectietrainingen. Jeugdige 
handballers krijgen de kans om zichzelf te verbeteren door extra te trainen onder leiding 
van deskundige trainers. 

Samen handbal in de regio sterker maken
De basis voor handbal is plezier. Plezier krijg je als je lekker traint. En lekker trainen doe 
je met trainers die het spelletje goed kennen en weten hoe ze het moeten overbrengen. 
De Regiohandbal trainingen zijn een aanvulling op de trainingen die je bij je club krijgt. 
Een extraatje dus waar je alleen maar van kunt leren.

Maar er is meer.  Veel clubs hebben gebrek aan technisch kader. De Regiohandbal 
trainingen gaat ook daarmee aan de slag. Verenigingen worden geholpen maar ook 
trainers en mogelijke trainers worden geholpen zich persoonlijk te ontwikkelen om 
toekomstige trainers van de vereniging te worden.

TAKT Regiohandbal trainingen is dus het nieuwe regionale platform voor de jeugd, de 
verenigingen en de (toekomstige) trainers. Een geweldige aanvulling op wat er al is!
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Het handbalkind
Wat is er nu mooier dan het vergroten van handbalplezier bij een kind door het 
aanbieden van extra trainingen?! Enerzijds lekker samen spelen met vrienden en 
vriendinnen bij je eigen vereniging en anderzijds je technische vaardigheden verbeteren 
met extra training van deskundige trainers. Je leert de juiste technieken zodat jij beter 
kunt gaan handballen en nog meer plezier hebt. Mocht je daarnaast veel talent bezitten 
dan sluit de handbalschool daar goed op aan.

Trainers opleidingsplatform
Hoe eenvoudig kan het zijn om het kader van je eigen vereniging lokaal in de regio op te 
gaan leiden conform de vernieuwde Nederlandse Handbalvisie. De juiste handbalkennis 
delen en verankeren in de aderen van elke vereniging betekent continuïteit in het beter 
maken van regiohandbal. Elke samenwerkende club kan bij ons haar kader opleiden, dit 
doen wij door kennis te delen.

Meer info
Voor meer info kun je kijken op de website van TAKT-regiohandbal, 
http://taktregiohandbal.nl
Aanmelden kun je altijd via je eigen vereniging.

Zaterdag 14 november BluesNight bij    
     SV Schalkhaar

 

Voor de echte blues liefhebbers van SV 
Schalkhaar wordt op zaterdag 14 november de 
eerste ‘Blues-Night-Schalkhaar’ georganiseerd. 
En om maar meteen met een Big Band te 
openen is de formatie Fossen & Struijk Band 
gecontracteerd.

De Fossen & Struik Band is een viermansband 
die de hoogtijdagen van de Chicago Blues uit de 
jaren 60, 70 en 80 laten herleven. Bijvoorbeeld 
Muddy Waters, Howlin’ Wolf en Magic Slim en 
anderen zijn stijlvoorbeelden.
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De Band Bestaat uit zanger/gitarist Robbert Fossen en sologitarist Peter Struijk, begeleid 
door de ritmesectie met Jan Markus op bas en Eduard Nijenhuis op Drums.
Dat De Fossen & Struijk Band inmiddels zijn sporen heeft verdiend mag blijken uit het feit 
dat zij vorig jaar de “Dutch Blues Award” wisten te winnen en ook dit jaar weer daarvoor 
zijn genomineerd. Bovendien werd Robbert Fossen verkozen als beste blueszanger. 
Ook dit jaar weer zijn Zowel Peter (voor de derde keer) als Edward weer individueel 
genomineerd. 
Ook internationaal werd volop aan de weg getimmerd wat mag blijken uit een finaleplaats 
in 2013 tijdens de “International Blues Challenge” in Memphis USA. Dat niet alleen 
awards het belang van de band aangeven blijkt uit een citaat van niemand minder dan 
blues icoon Muddy Waters die na het horen van de CD ‘Clubbing’ meldde: “Het is een 
opvallend feit dat juist een band uit Nederland nodig is om de Chicago Blues levend te 
houden”

De band speelt voornamelijk muziek die valt onder stroming Chicago Blues, de meer 
ritmische en elektronisch uitgevoerde variant van de blues. Het repertoire bestaat pure 
rauwe Chicago blues in optima forma, probeer daar maar eens stil op te blijven staan! 

Het optreden vind plaats in de kantine van SV Schalkaar en de band speelt van half 10 tot 
1 uur. De kantine is open vanaf 21 uur en de kaartenverkoop is in volle gang, echter vol = 
vol.
Kaartjes zijn verkrijgbaar voor slechts  € 5  (met inbegrip van twee consumptiemunten) 
via facebookpagina ‘Bluesnight Schalkhaar’ of telefonisch via 06-54215356 en 06-
15156915.

Ben Haarman
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Zwarte Pietenbingo

zaterdag 21 november 2015

voor wie?
Alle F teams en mini’s van de 
voetbal en handbal!

wanneer?
Zaterdag 21 november van 
18.30 uur tot 20.30 uur

waar?
Sportcomplex ‘de Horsterhoek’

wat gaan we doen?
Het wordt een leuke bingo-avond met mooie prijzen en waarschijnlijk
zal zwarte piet ook nog komen!!

kosten?
5 bingokaarten voor 3 euro
10 lootjes voor 2 euro

aanmelden?
Niet nodig, gewoon komen!

Namens NSA (niet sport aktiviteiten) commissie SV Schalkhaar

Voor nadere informatie of vragen:

Jolanda Bergman
arjobergman@hotmail.com



De beste 

bluesband van

Nederland!

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Deventer - Berghuis Kompleet Wonen - ABC Badkamers

Soldicoat b.v. Kunststofvloeren - Slijterij Swartjes

Voorverkoop: zie Facebook 
‘BluesNight Schalkhaar’

Entree: 5,- (incl. 2 consumpties)

Zaal open: 21.00 uur

Sportcomplex De Horsterhoek

Zaterdag14 november 
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Be good, 
tell it and 

get personal!

www.remarkable.nl


 





Denk bij uw aankopen 

aan onze adverteerders
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TIEN OVER ROOD TOERNOOI

dinsdag 19 januari, woensdag 20 januari voorronde’s 
            en vrijdag 22 januari de finale’s

   Alleen voor leden van SV Schalkhaar

           inschrijfgeld is € 5,- p.p en te betalen op je eigen speelavond.

aanmelden tot 1 januari 2016

              aanmelden bij :

tienoverroodsvs@outlook.com

       Kijk voor meer informatie op de site van svschalkhaar
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De commissies van SV Schalkhaar (1)

Een serie over de organisatie van de club

In deze en komende Goals vertellen we hoe SV Schalkhaar is georganiseerd. We zoomen 
in op de commissies: welke zijn er, waarom, en welke clubleden zetten zich er voor in.

Schalkhaar is een vereniging, een club met leden. Zoals het organogram laat zien staan 
de leden dan ook het hoogst in de hiërarchie. Het bestuur legt verantwoording af aan 
de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt in elk geval 1x per jaar plaats, 
en kan vaker worden georganiseerd wanneer daartoe aanleiding is. Een aanleiding kan 
bijvoorbeeld een door het bestuur voorgestelde wijziging van beleid zijn, of het kiezen 
van een nieuwe voorzitter.

In het hoofdbestuur zetelt de voorzitter, 
de secretaris, de penningmeester en de 
voorzitters van de commissies.

De commissies zijn:
Voetbal• 
Handbal• 
Biljart/Jeu de Boules• 
Communicatie• 
Exploitatie & Sponsoring• 
Financiën• 

In de volgende Goal stelt de Commissie 
Voetbal zich voor.

De Redactie
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“Nieuwe” gezichten voor traditionele   
         Sintactie.

De afgelopen jaren hebben Sinterklaas en SV Schalkhaar een zeer warme band 
opgebouwd. Ook dit jaar stelt hij weer een speciaal peloton Zwarte Pieten beschikbaar 
om vele kinderen en volwassenen van een onvergetelijke pakjesavond te laten genieten.
Sinds 2002 helpt Sinterklaas mee om inkomsten te genereren, welke gedoneerd worden 
aan de club en in zijn geheel ten goede komt aan de mini’s van SV Schalkhaar. Door met 
Zwarte Pieten op bezoek te gaan bij bedrijven en aan huis laten ze menig kinderhart 
sneller kloppen.
In de loop der jaren is een zeer ervaren team van vrijwilligers ontstaan die met veel 
enthousiasme de organisatie op zich nemen. Sinds dit jaar sluiten ook Patrick Veltema, 
Sharon Penning en Maud Obdeijn zich aan bij dit gezelschap. Deze “nieuwe” gezichten 
hebben zich al jarenlang op andere vlakken ingezet voor de actie en zijn daardoor een 
prima aanvulling binnen de organisatie.
De kans is groot dat u binnenkort een van de vrijwilligers tegenkomt. Op verschillende 
plaatsen zal er geflyerd worden, posters opgehangen en berichten via Facebook 
verspreidt. Hiermee hopen we vele aanmeldingen binnen te halen en vele kinderen, 
ouders en grootouders een traditionele, gezellige sinterklaasavond te bezorgen.
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Wilt u ook verzekerd zijn van de komst van Zwarte Pieten aan uw pakjesavond? Ga dan 
nu naar de website www.svschalkhaar.nl voor aanmelden of meer informatie.

Raijmond Duchatteau

F1 handbal awayday

Is het ver naar Diepenveen?
Nee het is niet zo ver.
Ik vind het wel ver. 
(3 meiden zijn stil op de achterbank)

Hoe lang is het nog rijden?
Ik denk tien minuten. 
Zie je wel dat het ver is.

Het regent. Spelen we binnen?
Nee we spelen buiten.

lees verder na de advertentiepagina’s
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We zijn onderweg naar de wedstrijd tegen Diepenveen. Buiten. Handbal wordt, en dat 
weten niet veel mensen vaak nog gespeeld op een teer veld. Nee geen zachtaardig veld. 
Asfalt. Kunstgras is veel te glad. In feite was handbal daarmee al die voetbalkooien in 
Randstad ver voor. Je moet behoorlijk behendig en motorisch goed zijn om niet op 
je snufferd te gaan en je hele lichaam open te halen. Vandaag zijn we met de F1 van 
Schalkhaar op weg naar Diepenveen. Ook daar wordt gehandbald. Buiten dus. 

Onze tien meiden zijn allemaal 6-7 jaar. Zij hebben geen idee dat het een derby is. De 
coaches voeren de druk ook niet op. Dat werkt waarschijnlijk averechts. Hun vaders wel. 
Dit team heeft een enthousiaste groep vaders die mee gaan. Dus auto’s vinden om mee 
te rijden is geen probleem. Zij gaan altijd. Ook betalen ze koffie voor elkaar.1 Uit en thuis. 
Er staan maar vijf meiden in het veld dus tien is eigenlijk te veel, maar omdat de F2 ook 
al vol is moeten we het nu hier maar even mee doen. Het is vooral een probleem dat 
ze niet lekker in de wedstrijd komen, omdat je iedereen speeltijd wil geven. En je mag 
onbeperkt wisselen. Gelukkig zijn er speelsters die aan het eind van de wedstrijd er niet 
meer in willen en liever de bidon op het hoofd leeggieten. Maar goed Diepenveen uit. 
Stapt natuurlijk wel wat uit de auto. 10 meiden uit Schalkhaar. Diepenveen is onder de 
indruk. Als ze met de warming up beginnen helemaal. Na voorbeeld van de Amerikaanse 
profhonkbal teams heeft 1 speelster de lead en die mag de oefeningen bepalen. Iedereen 
doet dit na. De oorbellen worden afgeplakt. Soms met schilders tape, soms met Disney 
pleisters. Een enkeling doet de oorbellen uit. Deze verdwijnen in de broekzak van de 
coach. Nog 5 minuten. Iemand vraagt of ze nog naar de w.c. kan. Dat kan. Dan wordt het 
team bijeengeroepen. 

Teambespreking. 
Is die ene goeie er ook bij? 
- Ja die is erbij.
Ik vind haar niet leuk.
- Ze kan goed handballen, maar jullie kunnen beter overspelen. 

De scheidsrechter geeft aan dat het tijd is om te beginnen met de begroeting. De 
wedstrijd kan beginnen. 

Erik-Jan Koning

1  Bij elkaar zijn deze vaders goed voor ongeveer 20 wedstrijden in het betaald voetbal.
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Agenda van Schalkhaar

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

7 nov (za) Country avond   Horsterhoek 
8 nov (zo) Wijhe ‘92 – SV Schalkhaar  Gemeentelijk sportpark, Wijhe
14 nov (za) Dalfsen DS3 - SV Schalkhaar DS1  Trefkoele, Dalfsen
14 nov (za) Blues night   Horsterhoek
15 nov (zo) Schalkhaar – AZC  Horsterhoek
16 nov (ma) Algemene Leden Vergadering Horsterhoek
21 nov (za) Zwarte Pieten bingo (F en mini’s) Horsterhoek
22 nov (zo) Klink Nijland/Kwiek DS4 - SV Schalkhaar DS1  
      Tijenraan, Raalte
29 nov (zo) Helios Deventer – Schalkhaar Deventer
29 nov (zo) SV Schalkhaar DS1 - SDOL DS2  Sporthal Schalkhaar
1 dec (di) Deadline kopij GOAL december
6 dec (zo) Schalkhaar – Luctor et Emergo Horsterhoek
12 dec (za) Auto van Ewijk/LHC DS2 - SV Schalkhaar DS1 
      Heidepark, Lemelerveld
13 dec (zo) DSVD – Schalkhaar  Deurningen
20 dec (zo) SV Schalkhaar DS1 - CVO DS2  Sporthal Schalkhaar


