
Van de redactie

Een nieuw seizoen en deels een nieuwe redactie. Sandra Swartjes en Berry Brand hebben 
afscheid genomen van de redactie. Bedankt voor jullie inzet en bijdrage!
Deze jaargang bestaat de Goalredactie uit Jolanda Bergman, Katinka Roebert, Karin Melis-
van Elst, Sophie te Wierik (welkom!) en Diana Grootjans.

In deze Goal vindt u, als altijd, de Bestuurshamer van onze voorzitter, maar de laatste van 
Ben de Fooij als voorzitter a.i. Verder nieuws van ons Hoofd Jeugdopleiding, alweer de 39e 
De Olde Kaste en de agenda voor de komende periode.
Helaas ook verdrietig nieuws, het overlijden van onze verenigingsscheidsrechter Eddy 
Balster. 
De nieuwe kledinglijn wordt gepresenteerd door enkele spelers van de E4, bedankt, 
jongens. En de dames van de kleding: chapeau!
Tot slot veel aankondigingen van activiteiten, waaronder de Algemene Ledenvergadering 
op 24 oktober en op 5 november de feestavond voor vrijwilligers. De uitnodigingen vindt 
u in deze Goal.

De redactie wenst u veel leesplezier en houdt zich aanbevolen voor kopij voor de 
volgende uitgave. Deze kunt u mailen naar goal@svschalkhaar.nl
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 Colofon, Jaargang 50, Oktober 2016 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert, Sophie te Wierik  

Eindredactie: Diana Grootjans 
   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, 
Horsterhoekweg 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: Patricia Krijt, Claes Jansz Visscherstraat 51, 
7415 PM Deventer, patriciabo1982@hotmail.com 

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

Het volgende nummer verschijnt: 10 december 2016.  
Deadline aanleveren kopy: 15 november 2016. 
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 bal rolt weer en seizoen 2016 - 2017 is weer 
begonnen. Het is nog steeds prachtig zonnig weer, de 
velden liggen er strak bij, spelers genieten en de eerste 
sportieve resultaten zijn ook bemoedigend. Kortom: 
wat is het voetbalspel toch een mooie buitensport.
Echter in één van de eerste wedstrijden zien we 
helaas ook weer de onsportiviteit en spelverruwing. 
Met name bij de lagere seniorenteams, waar eigenlijk 
recreatie en genieten het uitgangspunt moet zijn, gaat 
het er bij tijd en wijle heftig aan toe.  Zo heftig zelfs 
dat een team van Schalkhaar een zeer krachtig signaal 
heeft afgegeven aan hun tegenstander en de scheidsrechter. Ze accepteerden het 
schoppen, trappen en onderuit schoffelen niet langer en kozen voor behoud van eigen 
lijf en leden. Los van formele (KNVB)standpunten heb ik waardering voor dit signaal, 
want voetballen moet vooral een leuk en sportief spelletje blijven.    

Vrijwilligers
Ondanks dat wij een redelijk grote vereniging zijn lukt het ons nog steeds om de 
vereniging draaiende te houden met hoofdzakelijk vrijwilligers. Maar het is wel 
in toenemende mate lastig om alle taken/functies ingevuld te krijgen. Daarom 
doe ik nogmaals een beroep op de leden om zich aan te melden voor  kleine 
vrijwilligerstaken zoals 7 x per jaar dit clubblad rondbrengen in eigen buurt, 
bardiensten, kassabezetting (7 x per seizoen 1 uur), bestuurskamerdiensten, etc. 

Clubblad Goal
Zoals net vermeld is het bezorgen van de goal in een 4-tal wijken nog een probleem. 
Vaak zijn het maar 20/30 adressen per wijk, maar toch lukt het (nog) niet leden te 
vinden die deze een paar keer per jaar willen bezorgen. Vinden wij geen vrijwilligers 
voor deze wijken Roessink, Veenweg-Rielerweg, Zandweerd en Steinvoorde dan zullen 
de leden uit deze betreffende wijken hun Goal zelf moeten afhalen in de kantine.

2GOAL - Oktober

lees verder na de advertentiepagina’s







Algemene Ledenvergadering
Op 24 oktober is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering zal het 
oude bestuur zich over beleid en financiën verantwoorden en zal er een nieuw bestuur 
aantreden. Ik hoop dat evenals vorig jaar veel leden deze belangrijke vergadering zullen 
bijwonen.

Namens het bestuur wens ik alle leden een prettig en vooral een sportief seizoen.

Ben de Fooij
Voorzitter a.i.
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In memoriam Eddy Balster
Op woensdag 31 augustus is op 58-jarige leeftijd overleden onze verenigingsscheidsrechter Eddy 
Balster.

In het seizoen 2012-2013 begon Eddy Balster met fluiten. SV Schalkhaar had een tekort aan 
scheidsrechters en als vader van een voetballende zoon in een D-team wilde Eddy SV Schalkhaar 
wel helpen om dit tekort te verminderen.Hij was bereid om het team waarin zijn zoon Robin 
voetbalde te gaan fluiten en floot later ook andere D-teams.

Toen Eddy een jaar had gefloten wist John Rabelink, die de aanstellingen van scheidsrechters bij de 
jeugd van SV Schalkhaar verzorgt, Eddy Balster te bewegen om ook C-teams  te gaan fluiten. En 
elke keer als Eddy over de mail weer een wedstrijd kreeg toegewezen, antwoorde Eddy steevast 
met een retourmail: Sgoed.
Zelfs als dit de C5 was, want Eddy floot het liefst de lagere D- en C-elftallen. Eddy had een eigen 
manier van fluiten en liet zich niet van de wijs brengen. Veel sprintjes heeft Eddy niet getrokken 
tijdens de wedstrijden, maar vlot stappend kon hij het spel prima volgen.

In oktober vorig jaar werd Eddy na een wedstrijd te hebben gefloten onwel en ging voor observatie 
naar het ziekenhuis. Na diverse onderzoeken werd bij Eddy een hersentumor geconstateerd. 
In januari, toen ik bij Eddy op bezoek was, gaf hij aan om na de winterstop weer een wedstrijdje te 
willen fluiten, helaas is het er niet meer van gekomen. 
Zijn gezondheid liet hem steeds verder in de steek en half augustus werd Eddy opgenomen in 
Hospice De Winde, waar hij na circa 2 weken overleed.

SV Schalkhaar is Eddy Balster heel dankbaar voor de vele uren die hij op de velden doorbracht, om 
vele jeugdteams te laten genieten van hun favoriete voetbalspel.
SV Schalkhaar wenst zijn vrouw Willy Balster-Witteveen en beide voetballende zonen Jeffrey en 
Robin heel veel sterkte toe om dit verlies een plekje te geven.

Ben Haarman

lees verder na de advertentiepagina’s



lees verder na de advertentiepagina’s





9GOAL - Oktober

UITNODIGING EN AGENDA ALV 2016

Aan de leden en wettelijk vertegenwoordigers van onze jeugdleden,
Bij deze nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in 
de kantine van ons sportcomplex op maandag 24 oktober 2016.

20.00 u  Opening
  Vaststellen Agenda
  Ingekomen stukken
  Mededelingen
  Notulen ALV 2015
  Algemeen jaarverslag vereniging *
  Financieel jaarverslag vereniging *
  Kascontrolecommissie
  Benoeming kascommissie 2016-2017

21.00 u  Pauze
  
  Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: voortgang plan sporthal naar de   
  Horsterhoek
  
  Verkiezing bestuursleden
  Aftredend en niet herkiesbaar:
   Ben de Fooij, voorzitter a.i.
   Gert Meijerink, penningmeester
   Diana Grootjans, secretaris

  Vrijwilliger van het jaar

  Rondvraag

22.15 u  Sluiting

Half oktober ontvangt u via een digitale nieuwsbrief de invulling van het agendapunt 
Verkiezing bestuursleden. Op moment van aanleveren van deze uitnodiging en agenda 
ALV voor de Goal, 13 september, zijn er nog gesprekken gaande met kandidaten voor het 
bestuur.

*: Deze documenten kunt u vanaf 10 oktober vinden op de website van SV Schalkhaar en het 
jaarverslag wordt tevens verstrekt bij aanvang van de ALV.
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Data NSA

Ook in het nieuwe seizoen 2016/2017 zal de NSA (Niet Sport Activiteiten) commissie 
wederom voor de voetbal- en handbaljeugd diverse activiteiten organiseren.

De volgende activiteiten zijn gepland:

Zaterdag 19 november  : Zwarte Pietenbingo (F en mini’s)
Zaterdag 10 december : Filmavond  (C en D teams)
Zaterdag 7 januari : Sportontbijt  (E - F en mini’s)
Zaterdag 11 februari : Bitterballenbingo (D en E teams)
Zaterdag 4 maart  : Vossenjacht  (E – F en mini’s)

Ruim voordat de activiteit plaatsvindt, ontvang je van je leider een mail met de uitnodiging 
(flyer) waarin o.a. de aanvangstijd en eventuele kosten vermeld staan. Deze flyer zal ook 
in de Goal en op de website worden geplaatst.
Alleen voor het sportontbijt is het verplicht je op te geven!
Kom dus gezellig met je teamgenoten naar bovenstaande activiteiten.

De NSA commissie
Jolanda Bergman
arjobergman@hotmail.com
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Grote Clubactie 2016

De Grote Clubactie is 1 oktober van start gegaan. S.V. Schalkhaar doet uiteraard ook 
weer mee. Jullie hebben van jullie coaches/leiders een boekje gekregen en zijn als het 
goed is druk bezig met het verkopen van de loten. Van de opbrengst van de loten gaat 
maar liefst 80% (€2,40 per lot) naar onze clubkas en hier kunnen we weer nieuwe 
materialen en andere zaken van kopen voor onze teams. Vorig jaar hebben we een bedrag 
van € 2.920,= opgehaald. Laten we proberen hier dit jaar met elkaar nog meer van te 
maken!!!

Wat kun je winnen als lotenverkoper?
Van jullie coaches/leiders hebben jullie al informatie gekregen over hoe de Grote 
Clubactie werkt en wat jullie kunnen winnen. Hieronder de prijzen voor de 
lotenverkopers nog even kort op een rijtje:

Wanneer je 15 loten of meer verkoopt krijg je voor iedere 15 verkochte loten een • 
waardebon van € 5,=. Dus als je bijv. 32 loten verkoopt krijg je maar liefst € 10,= aan 
waardebonnen.
Je kunt als team ook een prijs winnen. Wanneer jouw team de meeste loten • 
verkoopt stellen we een bedrag van € 50,= beschikbaar.
Daarnaast is er nog de 20-loten-actie. Dit houdt in dat wanneer je 20 loten of meer • 
verkoopt een gratis entreekaart* voor Slagharen, Bobbejaanland of een kaartje voor 
Schiphol behind the scenes ontvangt. Je ontvangt ook 65% korting op een artikel naar 
keuze in de webshop van Masita (bijv. een wedstrijdvoetbal, rugzak of andere coole 
aanbieding). 
* 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalend persoon. Kijk voor meer informatie en de 
actievoorwaarden op www.kids.clubactie.nl.

Wanneer moeten de boekjes weer ingeleverd worden?
Je kunt tot 22 oktober 2016 loten verkopen. Daarna lever je je lotenboekje weer in bij je 
leider/coach.



Meer informatie of vragen?
Mocht je nog meer informatie willen over de Grote Clubactie dan kun je kijken op onze 
website of op de speciale website voor de lotenverkopers: www.kids.clubactie.nl.
Nieuw dit jaar bij de kids clubactie is een film van Pathé Thuis voor alle lotenverkopers. 
Je kunt de film zelf aanvragen via www.kids.clubactie.nl. Je ontvangt dan een mail met de 
filmcode om de film thuis te bekijken.

Wanneer je verder nog vragen hebt dan kun je altijd terecht bij je coach/leider!

Voor alle lotenverkopers… HEEL VEEL SUCCES BIJ DE VERKOOP!!

Ronnie en René bedankt!

We hebben bij de handbal afscheid moeten nemen van 2 toptrainers. 
Ronnie trainde vorig seizoen de A1 en die zijn kampioen geworden, de A1 is Ronnie heel 
dankbaar voor het hele leuke seizoen.

René traint ook al lang bij SV Schalkhaar en heeft zijn laatste jaar de Dames 1 getraind. 

Namens de handbalsters, Ronnie en René bedankt!
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De Olde Kaste (39):

Een stukje historie van de SV Schalkhaar. Mail aanvullingen, opmerkingen en suggesties naar 
apmdelange@concepts.nl

Een nieuw seizoen: nieuwe kansen?
Van Moniek Aarnink (ledenadministratie) ontving ik weer een recente ledenlijst en een 
overzicht van de gebruikelijke jaarlijkse “verhuizingen” van leden van-en-naar andere 
verenigingen. Het is interessant om aan de hand van deze gegevens een “body-scan” van 
onze vereniging te maken om te kunnen afleiden hoe het met de gezondheid van onze 
dorpsvereniging is gesteld.

SV Schalkhaar: club met bestaansrecht?
Op de ledenlijst telt onze afdeling voetbal medio september 1128 leden (incl. donateurs 
enz.). Momenteel nemen we met in totaal 66 teams deel aan de KNVB-competitie: 14 
seniorenelftallen, 23 juniorenelftallen en 29 pupillenteams. Hiermee is SV Schalkhaar een 
van de grootste voetbalclubs van Overijssel!

SV Schalkhaar: club met perspectief?
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. SV Schalkhaar telt het komende seizoen liefst 
52 jeugdteams! Deze zullen door de te verwachten aanwas in de voorjaarscompetitie 
2017 waarschijnlijk nog verder uitgegroeid zijn. De spelers zijn verdeeld in de volgende 
leeftijdsgroepen: 

Senioren: 13 teams + 1 veteranenteam

Junioren: totaal 23 teams
O19 (voormalig A): 4 teams (w.o. 1 meisjesselectieteam)
O17 (voormalig B): 9 teams
O15 (voormalig C): 10 teams (w.o. 1 meisjesselectieteam

Pupillen: totaal 29 teams
O13 (voormalig D): 8 teams
O11 (voormalig E): 13 teams
O9  (voormalig F): 8 teams
O7  (mini’s (=minipupillen): zij worden via trainingen voorbereid op de competitie en 
spelen nog geen officiële wedstrijden)
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SV Schalkhaar: aantrekkelijke club?
Wat maakt een sportclub eigenlijk aantrekkelijk? Welke factoren spelen hier een rol 
en welke motieven heb je om juist voor de dorpsclub SV Schalkhaar te kiezen? Je 
mag er van uitgaan dat in de huidige maatschappij het eerste belang steeds meer het 
eigenbelang is. En daar is niks mis mee, mits je voor ogen houdt dat jij met je vrienden 
deel uitmaakt van een grotere vereniging. Het gevoel van erbij horen, gewaardeerd 
worden, plezier zoeken en het geluk vinden, wat je daar ook onder verstaat, daar heb je 
anderen voor nodig. Maar die anderen hebben jou óók nodig.

Hoe meer een vereniging uitgroeit, des te moeilijker het is om alles in goede banen 
te leiden. Een gedegen organisatie is een eerste vereiste. De bestuurslijnen bij SV 
Schalkhaar, de kaders met hun bevoegdheden en verantwoording liggen vast. In de 
praktijk blijkt het echter soms moeilijker te zijn om de gemaakte afspraken ook correct 
na te komen. Hierdoor raken bijvoorbeeld ballen en andere materialen zoek. “Gebeurt 
ook bij andere verenigingen.” Maar dát is onze zorg niet. In een van de vorige Goals 
wordt gesproken over een schadepost die tot in honderden euro’s kan lopen!

SV Schalkhaar: club met tevreden leden?
Hieronder staat het heen-en-weer overzicht van het aantal spelers dat zich liet 
overschrijven van en naar SV Schalkhaar:



15GOAL - Oktober

LEDENMUTATIES SV SCHALKHAAR
overschrijvingen voetbal 2015/16

 (+ seizoen 2014/15)
     naar SV   van SV
vereniging:    SCHALKHAAR:   SCHALKHAAR:
Activia     (17)   1
AFC ‘34 (Alkmaar)      2
SV Colmschate ‘33   5 (13)   19 (4)
CSV Apeldoorn       1 (1)
DAVO     2 (2)   1 (2)
SC Deventer    2 (5)   4 (1)
Diepenveen SC    (2)   1 (3)
Drachten       1
DWS AFC (Amsterdam)      1
De Gazelle    2 (2)    (2)
Go Ahead Deventer   1 (1)
Go Ahead Eagles Voetbalopleiding (2)    2
RKSV Heeze    1
SV Helios    2 (1)   6 (2)
Koninklijke UD    2 (3)   7 (16)
NSVV FC Kunde (Nijmegen)     1
VV Lettele    2
SC Overwetering    1
PEC Zwolle    1 (1)   2 (1)
FC RDC     5 (2)   9 (4)
Robur et Velocitas      2
Sallandia     1 (1)   6 (2)
SC Stiens (Stiens, Friesland)     1
SVH (Den Haag)       1
De Sweach (Beesterzwaag)     1
FC Trias (Winterswijk)      1
Turkse Kracht    (3)   4 (3)
VEP (Woerden)    2
IJsselstreek    2 (2)
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Gezien het aantal overschrijvingen valt het op dat de aantrekkingskracht van SV 
Schalkhaar op papier schijnt te zijn verminderd. In het afgelopen seizoen (2015/16) 
vertrokken maar liefst 74 leden naar een andere vereniging en lieten zich 31 nieuwe leden 
overschrijven van een andere vereniging (per saldo -43 leden). In het voorlaatste seizoen 
(2014/15) was er nog een positief saldo van 35 leden (72 nieuwe leden en 49 leden die 
naar een andere vereniging vertrokken).
De spelerscarrousel begint ook voor SV Schalkhaar harder te draaien. De 
overschrijvingen betreffen natuurlijk niet alleen selectiespelers. In het overzicht valt het 
verder op dat enkele verenigingen wel met erg veel overschrijvingsmutaties tegenover 
SV Schalkhaar te maken hebben gehad. Het kan een teken aan de wand zijn, maar wees 
gerust.

Johan Cruijf zei eens: “Elk nadeel hep z’n voordeel.”
Overschrijving naar een andere club is dus net zo iets als een uitgemaakte verkering.
Wees blij, want het was toch niks geworden!

Andries de Lange

Zaterdag
19 november

(F en mini’s)

Sportcomplex De Horsterhoek Horsterhoekweg 9 Schalkhaar

Aanvang 18.30-20.30 uur
kosten:  5 bingokaarten 3 euro

10 lootjes 2 euro

(F en mini’s)
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Wim SpaansWim Spaans

0570 - 59 53 51

Ongeacht waar u verzekerd 
bent, voor iedereen kunnen 
wij de uitvaart verzorgen.

Dag en nacht bereikbaar

Spectrus Licht & Advies is een 
gerenommeerde groothandel in verlichtings-
armaturen en lichtbronnen. 
 

Daarnaast is Spectrus Licht & Advies breed 
dienst verlenend. Zo kunnen desgewenst de 
producten stekkerklaar opgeleverd worden, 
kan het energie-verbruik berekend worden, 
en kan er een lichtplan en/of lichtberekening 
gemaakt worden. 
Zie voor meer informatie onze website.

                Teugseweg 25  |  7418 AM Deventer  |  T 0570 592786   |  mail@spectrus.nl  |  www.spectrus.nl

Specialist in duurzame verlichting
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Jeugdopleiding SV Schalkhaar

Het seizoen is inmiddels alweer begonnen en dit na een voorbereidingsperiode die lastig 
is geweest door de late schoolvakantie. Het bleek erg lastig voor jeugdselecties om 
trainingen, oefenwedstrijden en bekerwedstrijden te plannen door incomplete teams. De 
voorbereiding valt dan in duigen, want juist hier moeten de teams conditioneel, fysiek en 
technisch weer wennen aan het niveau waarop men gaat spelen.
Het volgende seizoen is de vakantie nog later en zijn deze problemen helemaal niet meer 
te overzien. Aangezien wij uiteraard niemand verplichten (we zijn tenslotte geen BVO), 
zullen we dit anders moeten oplossen. Daar is wel een idee over, maar is van later zorg.

Teamaanduidingen
Dit seizoen is de KNVB begonnen met nieuwe teamaanduidingen voor de jeugdteams. 
Het is waarschijnlijk nog even wennen en hieronder dan ook nog even een korte 
samenvatting:
A1 = O19-1 / A4 = O19-4
B1 = O17-1 / B3 = O17-3
C1 = O15-1 / C8 = O15-8
D1 = O13-1 / D7 = O13-7
E1 = O11-1  E13 = O11-13
F1 = O9-1 / F9 = O9-9

TOP en Richtlijnen scouten 
In de zomer is het Technisch OpleidingsPlan bijgewerkt en is een andere manier van 
werken voor de jeugdselecties definitief geworden. In het kort komt het er op neer dat 
vanaf O9 tot en met O15 alles in het teken staat van “handelingen en vaardigheden” 
aanleren en vanaf O17 tot en met O19 alles in het teken staat van “fysieke, tactische en 
technische” ontwikkeling. 
Bij O9 en O11 zal Huub Denissen (Technisch Coördinator) veel bezig zijn met het 
bijstaan van trainers en inmiddels is daar al een trainersavond geweest. Een ieder heeft 
daar een trainersmap ontvangen met tips over de leeftijdsgroep die zij trainen en 
daarnaast staat de map boordevol oefenstof die men kan gebruiken. Een prachtig initiatief 
van Huub.
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Elk jaar worden de Richtlijnen Scouten aan de diverse BVO’s gestuurd en zo ook dit 
seizoen. Er is een kleine aanpassing, namelijk dat we toestemming geven om vanaf 
1 oktober deel te nemen aan activiteiten. Mits een en ander uiteraard volgens de 
Richtlijnen gaat en gecommuniceerd is met het Hoofd Jeugdopleiding.
Het TOP en de Richtlijnen Scouten staan op de prachtige nieuwe website, onder SV 
Schalkhaar en Commissie Voetbal.

Video-analyse O17 en O19
Schalkhaar 1 is dit seizoen gestart met een video-analysesysteem en in navolging starten 
we hier bij O17-1 en O19-1 ook mee. We waren al van plan om vanaf deze teams circa 
4x per jaar individueel met spelers te praten over hun ontwikkeling en hen zo gerichter 
naar de senioren te brengen. De video-analyse zal hierbij een belangrijke toevoeging zijn, 
immers beelden zeggen meer dan woorden. Wedstrijden worden opgenomen, spelers 
worden gevolgd, samenvattingen worden aan spelers verstuurd en individueel kan er 
met spelers gesproken worden over goede momenten en over momenten die verbeterd 
moeten worden. Het zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkelingen van 
spelers. De instructieavond onder leiding van hoofdtrainer Marc Lobbert was in ieder 
geval een mooie start van het werken met dit systeem. Speciale dank aan het Bestuur, Ben 
de Fooij en Ben Haarman voor de inzet om een en ander mogelijk te maken.

O17 en O19 gaan fluiten bij jeugdwedstrijden
Begin september heeft Ben Haarman in samenwerking met de Deventer Scheidsrechters 
Vereniging een avond georganiseerd voor de spelers van O17-1 en O19-1. In een korte 
bijeenkomst kregen spelers tekst en uitleg over het fluiten van onze jongste jeugdteams, 
de O9 en O11.
Van belang is dat er meer bijdrage komt van onze leden en dus ook van de spelers. Als 
dit goed gaat lopen zullen niet alleen O17-1 en O19-1 dit gaan doen, dan gaan we ook 
bekijken of we in de winterstop andere teams kunnen gaan inschakelen.

BVO’s en KNVB
De scouts van diverse BVO’s en KNVB lopen al weer enige tijd rond op ons complex. 
Inmiddels resulteerde dit in diverse uitnodigingen:
Thom Veenbergen (O9-2) zal deelnemen aan trainingen bij Vitesse, Sam Deters (O11-1) 
bij Go Ahead Eagles, Jeremy Hansen (O13-1) bij De Graafschap en Alyssa Hengst 
(O13-1) zal dit doen bij de KNVB Meiden O14. Allen uiteraard veel plezier tijdens deze 
activiteiten!

Marcel Emmink, Hoofd Jeugdopleiding
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Aanvang 19.30-21.30 uur
kosten: 2 euro incl. popcorn
deelname incl. 1 introducee

(C en D teams)

Zaterdag
10 december 

(C en D teams)

Sportcomplex De Horsterhoek Horsterhoekweg 9 Schalkhaar
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Trots op de handbaldames

Wij, als handbalfans, zijn natuurlijk al een hele tijd trots op onze handbaltoppers. Sinds het 
EK zijn ze natuurlijk meer in de bekendheid gekomen, wat heel fijn is. 

Het olympische kwalificatietoernooi was een spannend toernooi. De Nederlandse 
handbaldames zaten in de poule met Frankrijk, Japan en Tunesië.  
Onze dames gingen over Frankrijk heen met 17-24 en wonnen ruim van de andere teams. 
Ze schreven geschiedenis, op naar de Olympische Spelen!
 
De dames hebben goed gepresteerd op de Olympische Spelen. 
De poulefase was spannend, ze gingen met de hakken over de sloot als 4e in de poule 
door naar de kwartfinales. De gevreesde kwartfinale, tegen het goede thuisland. Vol 
zenuwen gingen ze de wedstrijd in en wonnen ze een geweldige strijd met 23 – 32. 
Door naar de halve finale, tegen Frankrijk… die ze naar een superspannende strijd op 
het nippertje verloren door een bal op de paal in de laatste minuut. Erg jammer, maar er 
was nog kans op brons. Tegen Noorwegen is dat moeilijk maar er is altijd kans. Helaas 
verloren ze deze wedstrijd, maar wij zijn supertrots op de 4e plek. 

Sophie te Wierik

Aanvang 19.30-21.30 uur
kosten: 2 euro incl. popcorn
deelname incl. 1 introducee

(C en D teams)

Zaterdag
10 december 

(C en D teams)

Sportcomplex De Horsterhoek Horsterhoekweg 9 Schalkhaar
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Nieuwe tenues voor voetbal

De afdeling voetbal van SV Schalkhaar heeft de voetballende leden voorzien van nieuwe 
tenues. Deze kledinglijn zal de komende 3 jaren gebruikt worden.

vlnr: Melvin van Elst, Mike van Beek, Kevin Bergman

Floyd Leugs Tim Keijzer
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Scoren met goed communiceren

SV Schalkhaar is volop in beweging. De vakanties en de oefenwedstrijden 
zijn voorbij; de competities gestart. Zoveel teams en wedstrijden: dat roept 
wekelijks tal van vragen op. Wie speelt er in welk team? Wie zijn de leiders 
en trainers? Wanneer en hoe laat wordt er waar (en tegen wie) gespeeld? 
Wat zijn de uitslagen en niet onbelangrijk: wat is de stand? Maar ook: welke 
evenementen worden er binnen de vereniging georganiseerd?

SV Schalkhaar huldigt het uitgangspunt dat alle relevante informatie op de website www.
svschalkhaar.nl beschikbaar dient te zijn. Vanaf eind mei 2016 is de nieuwe website van SV 
Schalkhaar actief. Bezoek www.svschalkhaar.nl en zie dat de website op tal van punten 
is gemoderniseerd. Bovendien is de vernieuwde website ook op smartphones en tablets 
goed te bekijken (responsive). Niet onbelangrijk als je je realiseert dat meer dan de helft 
van het internetgebruik via ‘mobile devices’ plaatsvindt.

www.svschalkhaar.nl biedt meer dan bijvoorbeeld een Voetbal.nl sportapp. Naast 
verenigingsbrede informatie vind je op de teampagina’s het programma, uitslagen, de 
stand, een foto (incl. spelersnamen), de sponsor én social media berichten van het 
desbetreffende team. 

Uiteraard plaatst SV Schalkhaar actief berichten op haar Facebook- en Twitter pagina. 
Frequent worden originele ‘posts’ van leden en teams gedeeld. SV Schalkhaar herbergt 
veel creativiteit, getuige de ludieke berichten, foto’s en video’s!

Al met al wordt de communicatie binnen en buiten SV Schalkhaar continu verbeterd. Lijkt 
het je leuk mee te helpen aan ‘scoren met goede communicatie’? Stuur een E-Mail aan 
communicatie@svschalkhaar.nl of bel 06-54 22 65 20. Scoren met goede communicatie 
doen we immers samen!

Commissie Communicatie
Wim Groot Koerkamp.
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SV Schalkhaar heet haar nieuwe leden welkom!

Bij voetbal zijn de volgende leden lid geworden vanaf april jl:

Onder 7:
Leon Dirksen, Morris Bolman, Thomas van der Veen, Dominique Slot, Batuhan Dilibuyuk, 
Twan Edens, Fons Schuil, Lars Jettkandt, Hidde Németh, Jens Veldwijk, Gerben Donders, 
Milan Leeftink en Auke Bloemen

Onder 9:
Murphiso Karpoleh, Abe de Groot, Mohammed Alsamoui, Silas ter Horst, Noah 
Tekelenburg, Beau Vloedgraven, Just Dokman, Robbe Crouzen, Dion Gildemeester, Efe 
Aküzüm, Vince Jansen, Maxim Blok, Atakan Togran, Niels ter Meer, Ninthe van Dartel en 
Lot de Wilde

Onder 11:
Thanushihen Jesudasan, Aäron Bloemers, Cas Hoksbergen, Onur Çelik, Bo Vervest, 
Emirhan Taflan, Luca Ganzevles, Levi Westerbeek, Wesley de Goede, Délano Rensink en 
Jikke van der Helm

Onder 13:
Ibrahim Alsamoui, Burak Dilibuyuk, Emirhan Türk, Yasir Bozkurt, Eren Toksoy, Stan Sent, 
Yoni Evers en Veerle Damhuis

Onder 15:
Niek Jager, Kevin Veldman, Ferri Stegeman, Jakub Voortman, Gerrit Hendriksen, Yvar 
Aarnink, Goitom Okuba, David Blok, Haiyl Flihan en Tess te Wierik

Onder 17:
Sander van den Broek, Niels Egberink, Thijs ten Broeke, Samet Yetim, Kerim Nalciglu, 
Marnick Werler, Ghasem Nazari en Frezgi Okuba

Onder 19:
Marco Bloemers, Youri Fredriks, Damian Hergelink, Sam Geels, Jesse Geels, Noah 
Hamersma, Mirsad Sejdinovic, Lucas Koopman en Celine Steggink
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Senioren:
Stijn Hekkelman, Vincent Slagter, Thijs Hekkelman, Bryan Sanders, Nick Bijsterveld, Tom 
Matulessy, Nick Steinvoort, Rik ten Kleij, Stef van Haaren, Arjan Denkers, Stacey van der 
Sluijs, Kevin Frijlingh, Yori Hakkers, Bart Rens, Jeroen Tjeerdsma, Thijs Maatman, Jeroen 
Maas, Jordi Maneschijn, Ramon Steenbruggen, Ruben Gertsen, Stan Groot Koerkamp, 
Luuk Raaijmakers, Rhandy Bishop, Bas van Veenendaal, Peter Mekking, Joost Kieviet, Jilles 
Groen, Arjan Wieggerinck, Wouter de Koning, Deni Diekman, Mike Bijsterveld en Demy 
Schaafsma

Ondersteunend lid:
Jascha Jongeneel

Vrijwilligersfeest

Zaterdag 5 november is er de jaarlijkse vrijwilligersavond in 
de kantine van onze mooie club voor alle vrijwilligers van de 
vereniging.
Het belooft deze keer een avond te worden met verrassende 
gasten.

Meer kunnen we nog niet zeggen, houd de website van SV Schalkhaar en de affiches op 
de Horsterhoek in de gaten, maar houd vooral de datum vrij en kom natuurlijk!

Namens de organisatie vrijwilligersfeest,
Johan Wielens
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Handbalkamp 2016

Weer een super leuk en onvergetelijk kamp achter de rug. Handbalkamp 2016 met de 
C1, D1, E1, E2, E3 en de begeleiders in Rijssen. Wij, Denise, Ellen, Melissa, Gwen en Jet, zijn 
zaterdag 10 september de jeugd en begeleiding op wezen zoeken in Rijssen. Wij hadden 
de opdracht gekregen om een heel programma in elkaar te zetten voor die dag, maar 
eerst hebben we samen een frisse duik genomen in het zwembad met dat warme weer. 
Rond de middag, iedereen weer fris en fruitig, zijn we aan ons programma begonnen. 
Verschillende opdrachten in groepjes gedaan met zon, zweet en plezier. Leuk om te zien 
dat iedereen er energie in stak, hier en daar elkaar aanwijzingen gaven en elkaar hielpen. 
Als cadeautje een lekker ijsje. Iedereen nam eventjes rust en deed waar die zin in had. ’s 
Avonds een lekkere BBQ, voorbereid door de begeleiding. De buikjes weer vol en rond 
gegeten, toen op naar het avond programma “Levend Cluedo”.  Verschillende soorten 
personages gespeeld door fantastische mensen. De kinderen moesten onderzoek doen 
over de moord. Wie heeft de moord gepleegd? Met wel voorwerp is diegene vermoord? 
Op welke plek heeft de moord plaatsgevonden? Na veel vragen te stellen en goed 
gezocht  te hebben naar aanwijzingen is er toch maar één groep winnaar geworden. Na 
het avond programma zijn wij weer terug gekeerd naar Schalkhaar. 

Wij hebben het super leuk gehad met iedereen op deze mooie zaterdag. 
Leuke groepen bij elkaar en super leuke begeleiding.
Iedereen heel erg bedankt. We hebben erg van jullie genoten! Op naar 
volgend jaar haha!

Denise Jansen
Ellen Veldhoen
Jet van Oldeniel
Melissa Melis
Gwen van den Berg
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Agenda van SV Schalkhaar

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

8 okt (za) SDOL DS2 - SV Schalkhaar DS1  Luttenberg, de Achterberg
9 okt (zo) ATC’65 – SV Schalkhaar   Hengelo (ov), Slangebeek
16 okt (zo) Luctor et Emergo - SV Schalkhaar  Almelo, de Horst
16 okt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Klink Nijland/Kwiek DS4 Schalkhaar,   
        sporthal
24 okt (ma) Algemene Ledenvergadering
29 okt (za) Overwetering DS2 - SV Schalkhaar DS1 Olst, de Hooiberg
30 okt (zo) SV Schalkhaar - Achilles ‘12  Schalkhaar, Horsterhoek
5 nov (za) Plus Severijn/Heeten DS2 - SV Schalkhaar DS1 Heeten, sporthal
5 nov (za) Vrijwilligersavond    Schalkhaar, Horsterhoek
6 nov (zo) SV Schalkhaar - Robur et Velocitas  Schalkhaar, Horsterhoek
13 nov (zo) Voorwaarts Twello - SV Schalkhaar  Twello, de Laene
13 nov (zo) SV Schalkhaar DS1 - Wesepe DS2  Schalkhaar, sporthal
15 nov (di) Deadline GOAL
19 nov (za) Zwarte pietenbingo (mini’s en F-jeugd) Schalkhaar, Horsterhoek
20 nov (zo) Lettele DS2 - SV Schalkhaar DS1  Bathmen, de Uutvlog
27 nov (zo) SV Schalkhaar – KOSC   Schalkhaar, Horsterhoek
27 nov (zo) SV Schalkhaar DS1 - DSC DS1  Schalkhaar, sporthal
4 dec (zo) PH Almelo - SV Schalkhaar  Almelo, Schelfhorst
4 dec (zo) Nijhof/Broekland DS3 - SV Schalkhaar DS1 Broekland, sporthal
10 dec (za) Filmavond C en D teams   Schalkhaar, Horsterhoek
11 dec (zo) SV Schalkhaar – WSV   Schalkhaar, Horsterhoek
11 dec (zo) SV Schalkhaar DS1 - SC Klarenbeek DS1 Schalkhaar, sporthal


