
Van de redactie

Een nieuw seizoen, een echt nieuwe Goal, en een nieuw redactielid. De Redactie is inmiddels 
uitgebreid met Sandra Swartjes. Sandra is al lang in aanraking met de club, via haar man Huub 
(speler van het 5e, en lid van de TC), en haar zoons Ivo en Kay die in de jeugd spelen. Van harte 
welkom Sandra!

Dit seizoen verschijnt de Goal voor het eerst in haar bestaan in full colour. Zo willen we de Goal 
zo leesbaar en aantrekkelijk mogelijk maken. Dit biedt een ieder (zowel inzenders van kopij, alsook 
adverteerders) veel meer mogelijkheden om het verhaal te doen en je te presenteren. 

Full colour druk houdt wel in dat we minimale eisen aan bijvoorbeeld afbeeldingen moeten stellen. 
Zie voor aanleverspecificaties en praktische tips de website (onder Ledeninfo > Clubblad Goal), of 
stuur even een mailtje, dan sturen we het documentje toe.

Dus heel veel leesplezier gewenst, en de redactie houdt zich aanbevolen voor reacties (en natuurlijk 
kopij)!

goal@svschalkhaar.nl
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 Colofon, Jaargang 49, Oktober 2015 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert, Sandra Swartjes 
 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: 7 november 2015.  
Deadline aanleveren kopy:  20 oktober 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

Bestuurshamer
Het seizoen 2015-2016 is weer begonnen en de 
eerste wedstijden zijn al weer gespeeld. Afgelopen 
seizoen hebben we in alle opzichten goed kunnen 
afsluiten. Wel maken wij ons zorgen over gedrag, 
vermissingen en vernielingen. Laten we er vooral 
voor zorgen dat we met zijn allen zuinig zijn op 
onze spullen en spreek vooral anderen aan op 
afwijkend gedrag.

S.V. Schalkhaar 70 jaar
Onze vereniging bestond op 1 september jl. 70 
jaar. Aan het mooie retro shirt dat tijdens de uitwedstrijden door ons vlaggenschip zal 
worden gedragen is te zien met welke kleuren we ooit zijn begonnen. Chapeau voor 
de vrijwilligers die het mogelijk hebben gemaakt dit shirt te laten ontwerpen door 
het sportmerk Hummel. Tijdens een van de thuiswedstrijden zullen wij de drie leden 
die al 70 lid zijn huldigen. Datum volgt. Ook zal de vrijwilligersavond op 26 september 
in het teken staan van ons 70-jarig jubileum. Tevens goed om te vermelden dat onze 
jeu de boule afdeling dit jaar haar 15-jarig bestaan viert.

EHBO
Met de EHBO afdeling Deventer zijn wij weer een overeenkomst aangegaan om 
tijdens de zaterdagen assistentie te verlenen bij calamiteiten. Veiligheid van mensen 
gaat boven alles.

Wedstrijd- en trainingsballen
Helaas hebben wij moeten constateren dat, de goedwillenden uitgezonderd, er het 
afgelopen seizoen onzorgvuldig met de wedstrijd- en trainingsballen is omgesprongen. 
Een schadepost voor de vereniging die naast het niet inleveren van kleding ons steeds 
meer zorgen baart. Wees zuinig op onze materialen en kleding en noop ons niet tot 
onwenselijke maatregelen.

Zieken
In de zomervakantie werden wij helaas geconfronteerd met een grote hoeveelheid 
zieke leden. Wij wensen hen allen beterschap toe.

2GOAL - Oktober

lees verder na de advertentiepagina’s







Overlijden
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van twee vrijwilligers die zeer veel voor de 
vereniging hebben betekend. Het overlijden van Andries van Empel en Hans Wieggerinck 
heeft ons zeer aangegrepen. Twee vrijwilligers die jarenlang hun ziel en zaligheid in de 
vereniging hebben gestoken. Wij wensen de families veel sterkte toe dit grote verlies te 
dragen.

Grote clubactie/ Salland Verzekeringen
In september  startten we weer met de grote clubactie. Via de leeftijdcoördinatoren krijgt 
u de informatie aangereikt. Wij wensen de leden veel succes toe met deze actie.
Ook dit jaar zal Salland Verzekeringen weer de mogelijkheid bieden om uw 
zorgverzekering om te kunnen zetten naar de collectiviteitspolis van SV Schalkhaar. Voor 
u een aanzienlijke besparing en voor de vereniging een mooie inkomstenbron. Informatie 
volgt.

Vrijwilligers
Helaas neemt het aantal vrijwilligers nog steeds af bij onze mooie vereniging. Zonder 
kunnen we niet en worden zaken onbetaalbaar. Uiteraard hebben we begrip voor het 
feit dat mensen druk zijn. Wij zijn dat ook. In het weekend van 12 september zijn we een 
campagne gestart om vrijwilligers te werven. Telkens weer blijkt het consumentengedrag 
te prevaleren boven hulp te bieden aan onze vereniging. Wat wordt uw bijdrage?

Training Leiders Jeugd
Evenals de achterliggende seizoenen bieden wij onze jeugdleiders weer de mogelijkheid 
om meer voetbalkennis en -vaardigheden aan te leren. Binnenkort ontvangt u daarover 
mail. Meldt u straks tijdig aan voor deze mooie uitdaging. Uw voorgangers zijn nog steeds 
enthousiast.

Seizoenstart
Namens het bestuur van S.V. Schalkhaar wensen wij u een gezond en sportief seizoen toe. 

Ron Sotthewes
Voorzitter
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De Olde Kaste (36):

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

Het eerste gewin…..
Elk jaar, wanneer het einde van het voetbalseizoen in zicht raakt, zet de roemruchte 
overschrijvingscarrousel zich weer in beweging. De meeste “verhuizingen” van spelers 
zijn dan al redelijk bekend, maar het blijft toch tot het laatste moment spannend welke 
beloften en afspraken spelers verleiden naar een andere club. Het betreft hier uiteraard in 
principe transfers van spelers in het professioneel voetbal, die bovendien een wat langere 
bedenktijd hebben. In de amateursector draait het vooral om liefhebbers, waar overigens 
andere maatstaven worden gehanteerd. In incidentele gevallen is het gewin belangrijker 
dan het kattengespin…..

Kater
Voor zover ik weet, is SV Schalkhaar in dat opzicht altijd zuiver gebleven. Misschien op 
een enkele ondeugende uitzondering na in de privésfeer, waarvan niemand weet heeft 
gehad. Of het niet wilde weten. Het is niet moeilijk om namen te bedenken van clubs die 
door dergelijk kortzichtig handelen vermoedelijk flink in de sportieve problemen zijn 
gekomen. Of nog belanden. De kapiteins namen zichzelf in de boot. Met als beloning voor 
de bewezen “diensten” zitten ze met een spartelende kater in plaats van een tevreden 
spinnende scheepskat! En zo gaat bootje naar z’n grootje…..

Hoofdklasse A
Maar de spelerscarrousel is ook aan onze SV Schalkhaar niet voorbij gegaan. Talentvolle 
jeugdspelers werden weer aangetrokken door Betaald Voetbal Organisaties. Omgekeerd 
keerden ook weer spelers op ons warme sportnest “de Horsterhoek”terug. Daarnaast 
meldden zich met name in de jeugdafdeling weer veel nieuwe minipups en pupillen aan 
bij hun eerste clubliefde. Het blijft voor de spelers steeds meer een uitdaging om voor 
de tweede selectie uit te komen. Het is ook een eer, vooral nu de reserves van SV 
Schalkhaar op het hoogste niveau in de Hoofdklasse A spelen.

Overschrijvingen
Van Moniek Aarnink (Ledenadministratie afdeling voetbal) kreeg ik zoals gewoonlijk de 
nieuwe ledenlijst voor dit jaar voor het archief. Op 7 september 2015 telde de afdeling 
voetbal 1270 leden. In een volgende Goal zal ik een overzicht geven van de regionale 
spreiding van deze leden. 

lees verder na de advertentiepagina’s
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Daaruit zal blijken welke invloed onze vereniging heeft verworven in Schalkhaar, Deventer 
en omgeving.
Ook ontving ik van Moniek een overzicht van de afgelopen overschrijvingsmutaties van 
en naar onze vereniging. Hieruit blijkt dat SV Schalkhaar dit jaar maar liefst 72 nieuwe 
leden van andere verenigingen mocht begroeten. Daartegenover zoeken 49 ex-leden van 
SV Schalkhaar hun heil nu bij een andere vereniging. Ik heb de gegevens samengevat. Er 
staan een aantal interessante overschrijvingen bij.

Andries de Lange 
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Jeugdselecties SV Schalkhaar

Het seizoen is weer gestart, de voorbereidingen zitten er op en de jeugdselecties hebben 
de eerste competitiewedstrijden achter de rug. De jeugdselecties zijn dit jaar E1/E2/E3/E4, 
D1/D2, C1/C2, B1/B2 en A1/A2. Uiteraard worden ook de verrichtingen van F1/F2 in de 
gaten gehouden, zij zijn hofleveranciers van de E-selecties in het volgende seizoen.

TOP uniforme trainingswijze D t/m A-selecties
Inmiddels zijn alle selecties D t/m A bijgepraat over de uniforme trainingswijze die 
dit seizoen geïntroduceerd is. Doel van deze trainingswijze is om meer aandacht te 
geven aan de technische ontwikkeling. Hierin schiet menig speler tekort en hier moet 
meer ontwikkeling in zijn. Met name de functionele techniek, hetgeen wat je allemaal 
doet in een wedstrijd, daar is nog veel te doen en dat bieden we door een aantal vaste 
oefenvormen te trainen.

Richtlijnen BVO’s en scouten bij Sv Schalkhaar
Ook dit seizoen hebben diverse BVO’s onze Richtlijnen ontvangen en dit jaar zijn 
deze aangepast. Het zorgt voor nog meer structuur en ook voor meer rust in onze 
jeugdafdeling. Inmiddels hebben spelers en ouders/verzorgers van alle Selecties deze 
Richtlijnen ook ontvangen en kan er geen enkel misverstand meer zijn in hoe de 
communicatie en toestemming verloopt.

Zowel het TOP als de Richtlijnen staan ook op de website en kan een ieder vinden onder 
Clubinfo en Commissie Voetbal.

Elftallen O12/O14/O16 en O18
Vanaf 7 oktober starten we met de eerste wedstrijden en is het elftal O12 dit seizoen 
nieuw. Op deze avond spelen O12 (18.45 uur) en O14 (20.15 uur) thuis, O16 en O18 
spelen uit.

De elftallen worden geformeerd uit:
O12 = 2e jaars E + 1e jaars D
O14 = 2e jaars D + 1e jaars C
O16 = 2e jaars C + 1e jaars B
O18 = 2e jaars B + 1e jaars A

lees verder na de advertentiepagina’s
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Er wordt ca 6x per seizoen een wedstrijd gespeeld of er is een training. Zowel spelers uit 
de Selecties als uit de Breedtesport worden uitgenodigd en zo proberen we verschillende 
spelers in kaart te krijgen. Het kan natuurlijk een keer voorkomen dat een speler niet 
wordt uitgenodigd, maar dit heeft vooral te maken met het feit dat we een groot aantal 
spelers hebben en we er maar 14 meenemen naar een wedstrijd. Uiteindelijk nodigen 
we altijd spelers uit die het niveau aankunnen. De info uit deze wedstrijden of trainingen 
gebruiken we ook in het latere traject Teamindelingen Selecties.

Trainerscursus Breedtesport
Na het succes van vorig jaar en de vraag vanuit de trainers, starten we ook dit seizoen 
met een interne trainerscursus. Dit jaar is dat een vervolgcursus voor de ABCD-trainers 
en zal plaatsvinden op de woensdagen 4 november, 25 november en 2 december. 
Inmiddels hebben zich hier weer een flink aantal deelnemers (17) opgegeven en tekent 
het enthousiasme en betrokkenheid van de trainers.

Marcel Emmink



BERGHUIS TOERNOOI 2015

OUDE TIJDEN HERLEVEN BIJ S.V. SCHALKHAAR 

Naar aanleiding van het naderende 70-jarige bestaan van onze voetbalclub - 1 september 
1945 is de officiële oprichtingsdatum -  hebben een aantal leden de handschoen 
opgepakt om weer een ouderwets voorbereidingstoernooi te organiseren. Dit 
voorbereidingstoernooi was in de midden jaren 90 een begrip in de regio. Oudere leden 
herinneren toernooien met deelnemers als Go Ahead Eagles, De Graafschap, Heracles en 
Rohda Raalte.

Dit jaar waren de deelnemers de eerste elftallen van Rohda Raalte, HVV Tubantia, 
SV Helios en uiteraard SV Schalkhaar. Deelname van hoofdklasse, 1e en 2e klassers. 
De wedstrijden op Het Berghuis Toernooi werden geleid door arbitrale trio’s van de 
Deventer Scheidsrechters Vereniging (DSV).

De halve finales 
vonden plaats 
op dinsdag 
11 augustus 
en woensdag 
12 augustus. 
Aansluitend 
op zaterdag 15 
augustus was de 
wedstrijd om de 
3e en 4e plaats 
en uiteraard de 
finalewedstrijd. 
Hierin bleek 
Rohda Raalte 
te sterk voor 
ons eigen Eerste 
Elftal (2-0). De finaledag werd afgesloten met een feestavond in de kantine waarin de 
Apeldoornse (vrouwen)band EDGE zorgde voor de muzikale omlijsting.
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Namens de toernooi-commissie willen wij 
alle vrijwilligers, de Exploitatie Commissie 
en het hoofdbestuur danken voor hun 
inzet en bijdrage.

Wij hebben uitsluitend goede reacties 
gekregen van onze deelnemers en het 
publiek.

Tot volgend jaar !

Toernooi-commissie Berghuis Toernooi
Patrick Haarman
Martin van Zandwijk
Erik van Empel
Jan-Willem Leemkuil
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Is jou iets opgevallen?

Goed gezien. Voor al onze leden is het clubblad er nu in fullcolour. 

Wij zijn blij dat we op deze manier een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan het 
clubgevoel van onze vereniging SV Schalkhaar. Dat zorgt voor nóg meer leesplezier over 
allerlei gebeurtenissen binnen onze club, ook onze sponsors bieden wij op die manier de 
unieke mogelijkheid om reclame te maken. 

Zoals altijd ontvangen wij graag van jullie kopij over allerlei zaken die interessant kunnen 
zijn voor onze lezers, gevarieerd over alle leeftijdscategorieën. Bekijk hiervoor de 
aanleverspecificaties op onze website.

Iedereen kan een goede bijdrage schrijven. Ook een kort stuk kan een goed stuk zijn. 
Wil je misschien iemand in het zonnetje zetten? Ben je (nieuw) lid bij SVS en wil je laten 
horen hoe het je bevalt en wat je hebt beleefd? Of ben je vrijwilliger bij SVS en wil je met 
de lezers delen wat je precies doet?
Aarzel niet. Alleen zo krijgen wij onze leden in beeld en houden we de club levend.

Dank alvast voor jullie enthousiaste bijdrage.

Met sportieve groet,
De redactie 
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HANDBALKAMP 4 t/m 6 september 2015

Meiden E en D jeugd
De Heksenlaak in Barchem

Met kriebels in de buik en vol enthousiaste 
plannen vertrokken we naar Barchem. Een 
prima accomodatie voor een gezellig kamp: “de 
Graanschure” op camping de Heksenlaak.  Zo 
leuk was het, dat we welkom werden geheten door Pascale en Karin die de boel al 

mooi hadden versierd met vlaggetjes en tafelkleden en alle 
boodschappen al hadden ingepakt in de keuken.  De meiden 
zochten naar hun eigen plek op de stapelbedden, de kamers 
werden al snel verdeeld, links de E meiden en rechts de 
D meiden. Iedereen was blij, Yvonne, Marleen en Mirjam 
mochten gerust bij de E meiden op de kamer....maar denk 
maar niet dat er een moeder bij de D meiden mocht liggen. 
Die hadden hun privacy nodig, hahaha!

Dus werden er bedden naar de 
eetzaal gesleept en daar mochten 
Diona, Pascale en Karin liggen. Na 
een poosje werd het tijd voor het “ik 
hou van Holland spel” met de bom! 
Zenuwslopend was het.... Toen ‘n potje 
Bingo, met leuke prijsjes, voor iedereen 
was er een knus ingepakt kado, van 
een boekenlegger (waar bijna iedereen 
blij mee was;-)) tot aan een agenda, pennensetje, nagellak of 
oordopjes voor je phone. Het leek wel de bitterballenbingo 
bij SVS want de keukenprinsessen bleven maar komen met 
heerlijke schalen hapjes! Het werd een super gezellige avond 
met onze eigen Marian uit de Schilderswijk achter het rad!

Toen werd het tijd voor het uitproberen van de stapelbedden. 
Nou vergeet het maar... Eerst een kussengevecht, tanden 
poetsen een verhaaltje van de lieve trainster en heel, maar dan 
ook heeeel lang kletsen en lachen... 
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Tja dat hoort immers bij een ècht gezellig kamp. En langzaam gingen de luikjes dicht.  
De volgende morgen stond er een heerlijk ontbijt klaar. Met volle buiken deden de 
meiden waar ze zin aan hadden. Een kijkje in de manege, een wandeling richting het bos, 
zwemmen in het buitenzwembad brrrr, tutten met make-up, nagels lakken, haren stylen 
met de wafeltang. Dus met recht een meidenkamp!

Iedereen vermaakte zich, zo leuk! We werden nog verrast door Irma en Hetty die een 
kijkje kwamen nemen en gelukkig ook nog iets lekkers voor ons meenamen.  Toen werd 
het tijd voor “het grote chaosspel” eerst in 4 groepen verdeeld...met als hoogtepunt bij 
één teamlid zoveel mogelijk kledingstukken over elkaar aantrekken in 2 minuten. Yara, 
Tess, Babet en Fleur werden dik ingepakt. Tess spande de kroon met 39 kledingstukken! 
We hebben vreselijk gelachen.  Verder werden er zoveel mogelijk elastiekjes in het 
haar gedaan bij een slachtoffer uit je team...brrr dat was heus niet fijn... En er werden 4 
prachtige gedichten geschreven over de begeleiding. Echt mooi gedaan meiden!

Na een middag vol lol, werden er heerlijke patatjes en snacks genuttigd. Want onze 
buiken moesten goed gevuld zijn voor de nietsverhullende, nooit meer te vergeten, voor 
altijd in ons geheugen gegrifte: Spooktocht! Georganiseerd door Karen, Jet, Denise en 
Emma en Inge.

Daar gingen we dan, ingepakt in poncho en met regenlaarzen aan, zaklamp aan...richting 
het bos. Dit was al zo spannend dat er al een paar terug gingen richting de veilige basis. 
Het was een prachtig spannend verhaal, we moesten op zoek naar vriendje Arghus, de 
jager, het huilende meisje, de verdrietige heks of was het nu moeder? En oppassen voor 
de allesverslindende weerwolf. Want het was volle maan....Whaaaaaah!!!! Wat was dat 
eng en spannend, tranen vloeiden rijkelijk bij een enkeling maar er was ook veel lol. De 
opdrachten die de personages gaven werden enthousiast uitgevoerd. Wat hadden de 
meiden van de B jeugd dat gaaf gedaan!!

Eenmaal weer terug bij de Graanschure viel er een last van ieders schouder en werd 
er druk nagekletst over deze geweldige ervaring. Ook werd er nog een potje “in een 
handomdraai” gespeeld, een spel waar we veel plezier aan hebben beleefd, gegierd van 
het lachen!
Deze avond was het eerder stil... De volgende ochtend stond alweer in het teken van 
opruimen, inpakken en wegwezen. En daar waren onze taxi’s alweer. Bedankt nog ouders, 
voor het wegbrengen en ophalen van de meiden!

Het kamp is weer voorbij....we hebben zoveel plezier gehad, we hebben nu alweer zin in 
volgend jaar! Bedankt lieve allemaal! We hebben erg van jullie genoten! Wat een toffe club 
meiden bij elkaar!

XXX
Mirjam
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Jij ook vrijwilliger? Alvast bedankt

Dank alvast aan al die leden die als leider, trainer, chauffeur, toeschouwer, bestuurslid, 
scheidsrechter, wedstrijdsecretariaat, kleding-, materialen- en sleutelbeheer, bardienst 
enzovoort, bereid zijn om er weer een mooi voetbalseizoen van te maken. SV Schalkhaar 
is een grote vereniging en zonder vrijwilligers kan het gewoon niet. Helaas zijn nog 
niet alle functies gevuld. Zo zoeken wij bijvoorbeeld nog keeperstrainers voor de niet-
selectieteams, een aantal trainers bij de lagere jeugdteams, bestuurskamerdiensten op 
zaterdag en zondag, een omroeper voor de zondagmiddag en leden voor de commissie 
voetbal. 

67 teams
Wij zijn het seizoen begonnen met 55 jeugdteams (-2) en 12 seniorenteams (+1).
Vorig seizoen speelden wij met 2 meiden B-teams en dit seizoen met één meidenteam 
bij de C, de B en de A. Met name op zaterdag is het een drukte van jewelste en zitten 
wij bijna aan onze maximum capaciteit. De EHBO Deventer zal ook dit seizoen op de 
zaterdagen weer aanwezig zijn. 

Ballen
Vorig seizoen zijn wij teveel ballen kwijt geraakt. Wij weten dat het vervelend is om 
met meerdere teams van hetzelfde rek gebruik te moeten maken. In verband met 
ruimtegebrek ontkomen wij hier echter niet aan. Verzoek aan de teams die samen een 
rek delen om ook samen de verantwoordelijkheid te nemen. Spreek elkaar aan als 
er ballen weg zijn. Gedurende het hele seizoen zullen er geen vermiste ballen meer 
worden aangevuld. Voor de (selectie)teams kan dit betekenen dat u niet kunt trainen 
met oefenstof waarbij iedere speler een eigen bal heeft. Lekke ballen kunnen natuurlijk 
worden omgeruild voor een andere bal.

Verzorgingsteam
Het verzorgingsteam bestaat dit seizoen uit Tonny van Dorst en Leontine Siero. 
Op de dinsdag- en donderdagavond hebben zij inloop voor de jeugd vanaf 19.30 uur. Zij 
zijn op deze avonden aanwezig tot het einde van de training. Het verzorgingsteam is er 
voor alle leden. Schroom dus niet om voor blessurebehandeling, hersteltraining, maar ook 
voor advies eens binnen te lopen. 
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Wij wensen iedereen een prettig en sportief seizoen toe en vergeet niet ons te 
benaderen als u tijd en zin heeft om vrijwilliger te worden.

Namens de commissie voetbal,
Harry Huisman mailto:harryhuisman@hetnet.nl
Ben Haarman mailto: B.Haarman@concepts.nl

Data NSA

Ook in het nieuwe seizoen 2015/16 zal de NSA (Niet Sport Activiteiten) commissie 
wederom voor de voetbal- en handbaljeugd diverse activiteiten organiseren.
De volgende activiteiten zijn gepland:

Zaterdag 21 november  : Zwarte Pietenbingo (F en mini’s)
Zaterdag 2 januari : Sportontbijt  (E - F en mini’s)
Zaterdag 13 februari : Bitterballenbingo (D en E teams)
Zaterdag 12 maart : Vossenjacht  (E – F en mini’s)

Ruim voordat de activiteit plaatsvindt, ontvang je van je leider een mail met de uitnodiging 
waarin de aanvangstijd en eventuele kosten vermeld staan. Alleen voor het sportontbijt 
moet je je opgeven!

Kom dus gezellig met je teamgenoten naar bovenstaande activiteiten

De NSA commissie
Jolanda Bergman
arjobergman@hotmail.com
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Vrijwilligers Bardienst gevraagd

Om ook dit seizoen de bardiensten weer te kunnen draaien zoeken we mensen die ons 
daarbij willen helpen. Als je je aanmeldt draai je 1x per 4 (of 8) weken bardienst. Tijden in 
overleg. 
Je wordt, indien nodig, begeleid door mensen die al vaker bardienst hebben gedraaid. Als 
je met iemand samen wilt draaien, wat natuurlijk leuker is, kan dat geregeld worden in 
overleg.

Wij zoeken met name mensen die op zondagmorgen van 9 – 12 uur willen helpen. 
Andere tijden en dagen zijn uiteraard ook van harte welkom.

Als je belangstelling hebt neem dan even contact op met Justa Smit (justasmitdeklerk@
gmail.com)
 
Jouw hulp, een kleine moeite, een groot plezier !

Peter Visser
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Contributie en KNVB-boetes

Contributiebedragen  seizoen 2015-2016:

Senioren (*) € 240,05
Jeugdleden (*) € 175,15
2e en volgende kind (*) € 156,40
Mini’s €   77,60
Ondersteunend lid €   70,85
Inschrijfgeld nieuwe leden €  10,--
(*) inclusief € 20,- kleedgeld

Betaling geschiedt d.m.v. automatische incasso ( betalen in 1, 2 of 3  termijnen).  Indien 
automatische incasso niet mogelijk is dient de jaarcontributie bij aanvang van het seizoen 
in één keer betaald te worden.

Stichting Leergeld Deventer 
Indien een gezin minder draagkrachtig is kan bij de Stichting Leergeld Deventer om een 
bijdrage in de kosten voor contributie worden aangevraagd. Voor informatie zie www.
leergelddeventer.nl
Contactgegevens : 0570-67 25 99 of info@leergelddeventer.nl
De ontvangen cheque van de Stichting Leergeld dient ingeleverd te worden bij de 
ledenadministratie.

KNVB Boetes individueel (gele- en/of rode kaart)

Jeugd Senioren
1e t/m 3e gele kaart €  6,70 € 14,60
Vanaf 4e gele kaart € 13,10 € 23,10
Rode kaart € 13,10 € 23,10

De door KNVB opgelegde boetes worden bij betreffende speler  in rekening gebracht  
d.m.v. automatische incasso.
Voor vragen mail naar ledenadministratie@svschalkhaar.nl



Wij, de 1ste selectie van SV Schalkhaar, zijn  

op zoek naar jou!!!  

Wil jij onze doelpuntensponsor worden?  
Als 1ste elftal zouden wij graag activiteiten willen organiseren met als doel de prestaties te verbeteren. Hier hebben wij 
jou hulp bij nodig.  

Daarom hebben wij het principe doelpuntensponsoren geintroduceerd en verschillende mensen gingen jou al voor.  

Het principe is simpel. Voor elk doelpunt dat door ons gescoord wordt in de competitie betaal jij € 1,-    Het totaal te betalen bedrag komt dan op het volgende 
neer:  

TOTAAL TE BETALEN BEDRAG = AANTAL DOELPUNTEN x € 1,- 

Wat kun je winnen??? 

Na de laatste competitie wedstijd worden de volgende prijzen onder de 
deelnemers verloot: 

1ste Prijs Weekendje weg t.w.v. € 250,- 

2de Prijs Complete reconditioning van Uw auto t.w.v. € 175,- 

3de Prijs Diner bon t.w.v. € 100,- 

       4de Prijs  Gesigneerd shirt “Go Ahead Eagles” ->>Onbetaalbaar!!! 

       5de Prijs Pitch&Putt cadeaubon t.w.v. € 40,- 

Deelnemen 
Om hieraan deel te nemen kun je 
iedere speler en of begeleider van 

de selectie aanspreken. 

Daarnaast kun je een mail sturen 
naar erikoldenhof@gmail.com 

Namens 
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KAARTEN IN SEIZOEN 2015/2016

In september is het kaarten weer gestart.

Wij hopen u weer op ons complex te mogen begroeten, neem gerust uw buren of 
vrienden mee!

Het inschrijfgeld voor het seizoen 15/16 bedraagt slechts €3.Onderstaand de komende 
data voor het seizoen 2015/2016:
2015     2016
Dinsdag: 13 en 27 oktober   Dinsdag: 5 en 19 januari
Dinsdag: 10 en 24 november  Dinsdag: 2 en 16 februari
Dinsdag: 8 en 22 december  Dinsdag: 1, 15 en 29 maart
     Dinsdag: 12 en 26 april
     Dinsdag: 3 mei
De heer B.J. van Triest
Tel. 0570 624797
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‘POLITIEBERICHT’

In de avond van woensdag 3 september jongstleden, toen de duisternis 
inmiddels nagenoeg volledig was ingevallen, vond er een bijna-aanrijding 
plaats tussen een personenauto en een grote groep fietsers. Oplettendheid 
door de bestuurder voorkwam een drama. Oorzaak van dit net-niet-ongeval  
was het feit dat geen van de fietsers verlichting voerde. Alle betrokkenen 
kwamen met de schrik vrij.

Het voeren van goede fietsverlichting is van levensbelang in de donkere maanden van het 
jaar. De politie kondigt controles regelmatig aan en hoopt dat niet alleen fietsers, maar 
ook ouders, er de komende maanden scherp op letten dat jong en oud goed verlicht de 
weg op gaat. Denk aan schoolgaande kinderen in de ochtendspits, maar ook aan jongeren 
die ‘s avonds en ‘s nachts de weg op gaan, bijvoorbeeld op weg naar een sportclub of 
tijdens het uitgaan.

Fietsers die zonder goede verlichting de weg op gaan, kunnen rekenen op een bekeuring 
van 55 euro. Voor dit bedrag had de fietser zijn verlichting al meerdere keren kunnen 
vervangen. Met de komst van ledverlichting is goede verlichting niet duur en zeer 
eenvoudig te monteren.

We zien al onze leden graag in goede conditie en gezondheid op de club verschijnen, 
daarom deze oproep!

Johan Wielens
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Grote Club Actie 2015

September 2015

Grote Clubactie is gestart!

S.V. Schalkhaar doet uiteraard ook weer mee en we willen natuurlijk zoveel mogelijk 
loten gaan verkopen. Van de opbrengst gaat maar liefst 80% (ofwel € 2,40 per lot) naar 
onze clubkas. Vorig jaar haalden wij een bedrag van bijna € 3.400,- binnen. Hiervan 
konden we weer nieuwe materialen en andere zaken kopen voor onze teams

Wat kan jij als verkoper winnen?
Wanneer je 15 of meer loten verkoopt, verdien je voor iedere 15 verkochte loten • 
een waardebon van € 5,-.  Dus als je bijv. 32 loten hebt verkocht verdien je € 10,- aan 
waardebonnen.
Voor het best verkopende team stellen we € 50,- beschikbaar.•  
20-loten-actie • 
Lotenverkopers die 20 loten of meer hebben verkocht, ontvangen een gratis entreekaart • 
voor een pretpark* en/of kunnen een bal of tassenpakket met fikse korting bestellen. De 
deelnemende pretparken zijn: Duinrell, Bobbejaanland en Slagharen. De wedstrijdbal of het 
tassenpakket kunt u met een fikse korting bestellen bij Masita, al meer dan 40 jaar één van de 
meest toonaangevende aanbieders in de teamsportmarkt.
*Geldig bij Duinrell, Bobbejaanland en Slagharen. 1 gratis entreekaart in combinatie met 1 volbetalende • 
persoon. Doorverkoop niet toegestaan.

Website speciaal voor de lotenverkopers

Er is een speciale website voor jullie: www.kids.clubactie.nl
Hierop kun je je inschrijven voor de landelijke Kids-verkoopwedstrijd. Bovendien vindt 
je hier goede verkooptips, kleurplaten en moppen. Ook kun je eigen verkooptips, 
kleurplaten, moppen en nieuwsberichten insturen. De Grote Clubactie selecteert de 
leukste inzendingen en zet deze op de website. 

Wat moet je eerst doen?
In de week (38) van 14 t/m 19-09 ontvang je van je coach / leider de lotenboekjes. Dan 
vul je duidelijk je naam en team in op de intekenlijst (lotenboekje). 

Hoeveel kost een lot?
Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,-. Daarvan gaat € 2,40 naar onze eigen 
vereniging.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Hoe verkoop ik zoveel mogelijk loten?
Zorg er in ieder geval voor dat je meteen op 19 september met verkopen begint! En lees 
onze verkooptips (zie hieronder “Hoe verkoop je zoveel mogelijk loten”).

Belangrijk: noteer op de intekenlijsten, of zorg ervoor dat alle gegevens van de mensen 
die bij jou loten kopen duidelijk en compleet ingevuld worden!

naam• 
adres• 
bankrekeningnummer• 
handtekening• 

Hoe kunnen mensen betalen?
SVS kiest voor een eenmalige machtiging. Dat betekent dat je alleen de gegevens van 
de koper hoeft in te vullen op de intekenlijst. Je hoeft niet langs te gaan voor geld. 
Betaling gaat automatisch. Het lotnummer(s) vinden de mensen op hun bankafrekening. 

Wanneer is de trekking?
De trekking van de Grote Clubactie loterij is op 10 december.

Wat kunnen mensen winnen?
Er zijn weer vele grote prijzen te winnen. De hoofdprijs bedraagt € 100.000,- belastingvrij. 
Verder zijn er talrijke reizen, wintersportvakanties en geldprijzen te winnen.
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Hoe verkoop je zoveel mogelijk loten?
Door slim te zijn kun je zoveel mogelijk loten verkopen. Kijk maar eens naar deze 6 
slimme verkooptips!

Begin op zaterdag 19 september meteen met de verkoop. Anders zijn anderen je • 
voor!
Ga rond etenstijd op pad: dan zijn de meeste mensen thuis!• 
Vertel de mensen dat er leuke prijzen te winnen zijn en dat van elk lot maar liefst € • 
2,40 naar jouw club gaat. Noem de naam van jouw club.
Vraag ook je familie, kennissen en collega’s (van je ouders) om een lot te kopen. Die • 
doen dat meestal wel!
Verkoop loten ook aan de leden van je eigen vereniging, bijvoorbeeld in de kantine. • 
Die willen meestal graag meedoen.
Als mensen geen lot willen kopen: respecteer dat! Laatje inspireren door de mensen • 
die wél meedoen.

Wanneer moet ik de boekjes weer inleveren
We spreken af dat je mag verkopen tot en met zaterdag 10-10-2015.

Daarna lever je de lotenboekjes weer in bij je leider / coach tijdens een training / 
wedstrijd. Jullie verkochte loten worden dan ingevoerd in de computer. 

Als je vragen hebt kun je altijd bij je leider / coach of Donic Bloemen terecht. 

Donic Bloemen, coördinator Grote Clubactie, dgjmbloemen@gmail.com)
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Historisch Nieuw Uittenue  Sv Schalkhaar in   
       kader van 70-jarig bestaan

 

In het kader van het 70-jarig bestaan hebben ondergetekende en Marcel Emmink (hoofd 
opleidingen) een uniek uittenue laten ontwikkelen. Deze is tijdens de finale van het 
Berghuis Toernooi 2015, voor het eerst gedragen door de spelers van Het Eerste. Om 
tot het uiteindelijke resultaat te komen is er navraag gedaan bij enkele oudere leden, 
ereleden en beheerders van het Archief van onze voetbalclub. 

Kenmerken
Natuurlijk is er  ook gebruik gemaakt van de enorme hoeveelheid historie die opgeslagen 
is in het boekwerk “Zwart/Wit bekeken ….”, een halve eeuw voetbal “op” Schalkhaar 
1945-1995. (verschenen in 1996 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van SV 
Schalkhaar).
Er is gekozen om in het tenue een aantal historische kenmerken op te nemen. De kraag, 
zoals te zien is op foto’s uit de jaren 20 - de jaren voor de officiële oprichting van het 
huidige S.V. Schalkhaar-  is terug. Ook een grote rode baan over voor- en achterzijde is 
een kenmerk uit die tijd.
Het logo uit de “gouden jaren70/ 80 van de club” is in ere hersteld.  De bekende 3-hoek 
met daarin verwerkt de letters ”SVS” is voor velen een symbool van herkenning. 
Gekozen is om deze op de linkerborst te zetten, hoewel de discussie waar die vroeger 
genaaid moest worden; midden op, of op het hart, nog steeds woedt bij de oudere 
jongeren van S.V. Schalkhaar. Onder het logo is de officiële oprichtingsdatum: 1 september 
1945 te lezen. Verder bestaat het tenue uit een effen zwarte broek en rood/zwart 
gestreepte kousen.

Geen reclame
Het shirt wordt niet ontsierd door shirtreclame op de borst. In overleg met de 
hoofdsponsor staat de naam ” Berghuis Meubelen en Projektinrichting” alleen op 
de achterzijde. Er is gekozen voor de meest recente rugnummers (hetzelfde als FC 
Barcelona) en dan zo groot mogelijk (22 cm). 
Nieuw is het logo op de mouw van het shirt van de Stichting Bo Minnee dat is opgericht 
door Patty Minnee ter nagedachtenis aan haar dochter Bo. De Stichting wil graag 
gezinnen in onze omgeving met een ziek kind een steun in de rug geven . De komende 
periode zal SV Schalkhaar nog veel meer aandacht gaan geven aan deze Stichting.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Al met al een Klassiek Shirt/Tenue in een huidige moderne uitvoering, dat tot stand is 
gekomen door de perfecte samenwerking tussen onze club, Buitink Sport en Deventrade 
(Hummel Sport).

Benieuwd ? Bezoekt u dan gewoon onze uitwedstrijden ;)

Jan-Willem Leemkuil
Teammanager Schalkhaar 1
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Agenda van Schalkhaar

Acties, evenementen, belangrijke vergaderingen en wedstrijden Heren 1 voetbal en 
Dames 1 Handbal
 
4 okt (zo) Turkse Kracht – SV Schalkhaar  Rielerenk, Deventer
4 okt (zo) DSC DS1 - SV Schalkhaar DS1   Keizerslanden, Deventer
10 okt (za) Slotdag verkoop loten Grote Clubactie
11 okt (zo) SV Schalkhaar – ATC ‚65   Horsterhoek
11 okt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Lettele DS2   Sporthal schalkhaar
18 okt (zo) BWO – SV Schalkhaar   De Noork, Hengelo (OV)
18 okt (zo) vanNiel/Voorwaarts DS3 - SV Schalkhaar DS1  Jachtlust, Twello
20 okt (di) Deadline kopij GOAL november
25 okt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Overwetering DS2  Sporthal Schalkhaar
1 nov (zo) SV Schalkhaar – KOSC   Horsterhoek
1 nov (zo) Seine Heino/HHZD DS2 - SV Schalkhaar DS1 Hoogerheyne, Heino
8 nov (zo) Wijhe ‚92 – SV Schalkhaar   Gemeentelijk sportpark,   
       Wijhe
14 nov (za) Dalfsen DS3 - SV Schalkhaar DS1   Trefkoele, Dalfsen
15 nov (zo) Schalkhaar – AZC   Horsterhoek
16 nov (ma) Algemene Leden Vergadering  Horsterhoek
1 dec (di) Deadline kopij Goal december


