
Van de redactie

Dankzij de vele aangereikte kopij een extra dikke Goal om de winterstop door te komen. 
Lees het interview met 2 nieuwe bestuurders van SV Schalkhaar. In de volgende Goals 
zullen de andere nieuwe bestuursleden zich aan u voorstellen. U kunt de notulen lezen 
van de Algemene Ledenvergadering. Ons Hoofd Jeugdopleiding informeert ons onder 
andere over de voorgestelde wijzigingen in het pupillenvoetbal. Ouders hebben mooie 
wedstrijdverslagen aangeleverd, de NSA een verslag van een geslaagde Pietenbingo en 
onze trouwe schrijver Andries de Lange alweer de 40e De Olde Kaste! De ethische 
commissie is er voor u, mocht dat nodig zijn, neem die informatie nog eens door. En 
handballen met verkeershesjes?
Vergeet u ook niet de uitnodigingen te lezen, u bent welkom op de Nieuwjaarsreceptie, 
op het ‘10 over rood’ biljarttoernooi, de jeugd op het sportontbijt (gezellig met de hele 
familie) en de bitterballenbingo. 
De Redactie kijkt terug op een goed jaar. We bedanken graag de schrijvers, de vaste en 
incidentele, voor de kopij en wensen alle lezers fijne feestdagen! 

Redactie Goal
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 Colofon, Jaargang 50, December 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:  11 februari 2017.  
Deadline aanleveren kopy: 17 januari 2017. 
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

Het was woensdag  19 oktober en ik las mijn e-mails.  
Marcel de Jonge vroeg mij om een gesprek te hebben 
over de mogelijkheden voorzitter te worden van SVS.  
Er volgt twee dagen later een gesprek, drie dagen later 
een  Algemene Ledenvergadering.  Voorzitter van SV 
Schalkhaar is een feit. Oeps!
Ik heb mij vanaf die dag ingelezen en vele gesprekken 
gehad en heb een voorzichtig beeld van deze 
geweldige club gekregen.  Zoals sommige mensen al 
wisten, trainde ik al een paar jaar, samen met Jan van 
Pluuren, enkele jeugdteams.  Natuurlijk spelen mijn 
twee kleinkinderen bij Schalkhaar en als zodanig werd ik langzaam weer betrokken 
bij deze grote club.  Als je dan in zo’n organisatie duikt en ziet wat er allemaal speelt, 
dan begrijp je ook, dat een sportvereniging niet alleen een organisatie is voor  het 
beoefenen van een sport, maar ook een gigantische bijdrage levert aan een belangrijke 
sociale invulling van de spelers en de immense groep vrijwilligers die dat mogelijk 
maakt.
Een trimmer, die drie keer per week gaat hardlopen blijkt ook “verslaafd” te worden 
en voelt zich er prima bij en  heeft gewoon zin  om maar weer te gaan lopen.   Bij 
Schalkhaar, als sportvereniging voor diverse sporten en activiteiten, voel je de sfeer 
van vrijwilligers iedere week.  Zaterdagsmorgens haal ik een bakje koffie en dat doen 
zoveel mensen, dat er honderden bakjes koffie op die zaterdag worden geschonken. 
De ene leider na de andere dirigeert het team in de drukte bij de kleedkamers  
naar de juiste kleedkamer om deze binnen de kortste tijd weer vrij te maken voor 
een ander team. Al deze vrijwilligers zijn ook een beetje verslaafd, want ik zie ze 
regelmatig op ons complex.  Hoe mooi is het niet om in tijden van individualisering 
betrokken te zijn bij een mooie club. Je leert veel en voelt je betrokken.  Na een 
avond televisie, met enorme blokken reclame,  ben je toch blij dat je actief bent in 
welke vorm dan ook.  Iedere week zijn er in Nederland , alleen al bij de voetbal, 
400.000 vrijwilligers actief en daar doen wij als SV Schalkhaar flink aan mee.  Wil je 
ook iets doen, vraag eens naar de mogelijkheden en open voor jezelf  een wereld van 
plezier en waardering.
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De afgelopen jaren is SV Schalkhaar, met al haar onderdelen zoals Handbal, voetbal, 
jeu de boules, biljart, klaverjassen en ontelbare activiteiten gegroeid en zien we dat 
de capaciteit van ons schitterende complex de bovengrens in zicht heeft.  De nieuwe 
bestuursploeg gaat proberen de 20% minder goede zaken energierijk op te pakken en zal 
de aanbevelingen vanuit het vorige bestuur en de adviezen van de denktanks bespreken 
en naar vermogen invullen/oplossen.  Op de Nieuwjaarsreceptie zal het bestuur de 
plannen voor 2017 presenteren. Ben  je nieuwsgierig dan zien we je graag op 8 januari in 
onze kantine.
Over ruim 2 weken is 2016 al weer voorbij en gaan we overwinteren. Iedereen alvast 
fijne feestdagen en een goed uiteinde. We beginnen 2017 op 8 januari dus vol goede 
moed. Tot dan.

Albert Vroklage

Notulen Algemene Ledenvergadering   
SV Schalkhaar

d.d. 24 oktober 2016
notulist: Diana Grootjans

Opening
Voorzitter a.i. Ben de Fooij heet alle aanwezigen welkom op deze jaarvergadering waarbij 
het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen seizoen. Het is mooi dat leden in 
zo’n grote getale zijn gekomen.

Voor de vergadering begint wordt een moment stilgestaan bij de leden en oud-leden die 
het afgelopen seizoen zijn overleden, waaronder Andries van Empel, Anton Berghuis en 
Eddy Balster.

Bestuurlijk is het verenigingsjaar 2015 - 2016 feitelijk en financieel afgerond. De financiële 
en sportieve resultaten zijn over het algemeen naar tevredenheid verlopen.  

Het eerste voetbalelftal was slechts één wedstrijd verwijderd van promotie naar de 1e 
klasse en ook werden het afgelopen jaar een flink aantal teams kampioen. 
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Handbal staat mede door het succes van het Nederlands Handbalteam weer volledig 
op de kaart. We zien dan ook dat met name door de jongere jeugd het ledental gestaag 
toeneemt. 
Jeu de boules heeft op dit moment 20 leden waarvan de meesten iedere week actief 
gooien. Los van de beweging speelt ook het sociale contact een grote rol. 
Ook wordt er 2 avonden in de week gebiljart door leden van de afdeling biljart. 

Bestuurlijk heeft het afgelopen jaar hoofdzakelijk in het teken gestaan van het uitwerken 
van plannen voor verbetering van de bestuurlijke en organisatorische structuur.   
Op de ALV van vorig jaar is daarom besloten om met ondersteuning van een zogenaamde 
denktank de vereniging op haar sterke en zwakke punten te analyseren. Hiervoor zijn een 
aantal werkgroepen benoemd die de organisatie en beleidsthema’s hebben onderzocht. 
Het nieuwe bestuur moet de komende jaren de vereniging met name beleidsmatig en 
sportinhoudelijk continueren. Nieuwe beleidspunten voor de komende jaren moeten 
worden uitgewerkt en geïmplementeerd.  
Een belangrijk beleidspunt is om voor de nabije toekomst minimaal het huidige niveau van 
de vereniging, met name de afdeling jeugd, beheersbaar en betaalbaar houden. 
Ook zal er gekeken worden naar nieuwe sportinnovaties en welke consequenties 
dit heeft voor onze accommodatie en of er voldoende basis blijft voor het huidige 
vrijwilligersbeleid in relatie met het aantal functies en taken. 

Op dit moment heeft SV Schalkhaar ongeveer 1350 leden, een zeer grote 
jeugdvoetbalafdeling, een groeiende afdeling handbal, is financieel redelijk gezond, heeft 
een prachtig sportcomplex en een goede relatie met de Stichting Sportvoorziening 
Schalkhaar. Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten en daar moet slagvaardig mee 
omgegaan worden. Er ligt een goede basis maar de vereniging mag niet indutten.
De voorzitter a.i. voegt toe dat 80% binnen de vereniging goed gaat en 20% aandacht 
nodig heeft.

Mededelingen
De vereniging moet aandacht houden voor representatietaken van het kader, 
voorbeeldgedrag, sportiviteit en dergelijke. Als voorbeelden worden genoemd het 
verlaten van de wedstrijd door het elfde team, wat de voorzitter persoonlijk gezien 
de omstandigheden een begrijpelijke en goede actie noemt, maar waarvoor de KNVB 
onverbiddelijk een boete heeft gegeven en het meermalen openbreken van de geluidskast. 
Op dat laatste klinkt verbazing uit de zaal.  

lees verder na de advertentiepagina’s
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Stichting Vrienden van Schalkhaar wordt opgeheven, waar de penningmeester later 
in de vergadering op terug zal komen. Afgelopen jaren heeft SV Schalkhaar een aantal 
mooie initiatieven kunnen betalen van de financiële schenkingen van de Stichting Vrienden 
van Schalkhaar. Zoals de video analyse die met de aangeschafte apparatuur plaatsvindt bij 
enkele selectieteams en de trainerscursus breedtesport die meermalen is georganiseerd. 
Jan Daggenvoorde wordt, als laatste voorzitter van deze Stichting, door de vereniging 
bedankt voor de schenkingen de afgelopen jaren en de schenking die de Stichting recent 
heeft gedaan, waarmee SV Schalkhaar nog een aantal goede initiatieven in het kader van 
opleiding kan betalen.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over gezondheidsrisico’s van 
kunstgrasvelden meldt de voorzitter a.i. dat de Stichting Sportvoorziening Schalkhaar 
en SV Schalkhaar het standpunt hanteren dat er geen gezondheidsrisico’s zijn zolang 
onderzoek dit niet heeft aangetoond. De onderzoeken van het RIVM en de branche van 
de rubberkorrels, ‘de slager die zijn eigen vlees keurt’, worden gevolgd en mocht blijken 
dat het rubber vervangen moet worden, dan verwacht het bestuur dat dat met hulp van 
KNVB en Gemeente Deventer gerealiseerd wordt. 

Recent is een wasmachine op de Horsterhoek aangeschaft voor de was van onder 
andere het eerste elftal van SV Schalkhaar. De dames die de afgelopen jaren de was thuis 
hebben verzorgd worden daarvoor bedankt: Caroline van Ark, Hennie van Empel, José 
Ellenbroek, Moniek Obdeijn, Riet Vunderink en Mariëtte Tuinenga.

Van meerdere ouders van spelers van het voetbalteam JO17-7 heeft het bestuur mails en 
een brief ontvangen. Zij zien zich geconfronteerd met een trainersprobleem en vragen 
de vereniging om met een oplossing te komen en om de breedtesport niet uit het oog te 
verliezen. De voorzitter a.i. beaamt dit en kan mededelen dat er gewerkt wordt aan een 
oplossing door de commissie Voetbal. Ook is deze oproep tekenend voor de noodzaak 
tot een goede organisatie en een groot vrijwilligerscorps om met name de jeugdafdeling 
voetbal beheersbaar te houden.

Vaststellen Agenda
De agenda wordt vastgesteld met de opmerking dat het programma na de pauze nog kan 
wijzigen.

Ingekomen stukken
De secretaris meldt de brief die betrekking heeft op het beëindigen van de Stichting 
Vrienden van Schalkhaar en mails en een brief van ouders van spelers van het 
voetbalteam JO17-7.
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Notulen ALV 2015
Ben Haarman merkt op dat in het verslag Stichting Sportvoorziening Schalkhaar afgekort 
wordt tot SSS, de afspraak was dat deze afgekort zou worden als 3S, wat vriendelijker 
klinkt.

Ben Haarman voegt toe aan het verslag van de commissie Voetbal dat het Meindert 
Jansen jeugdvoetbaltoernooi in ere is hersteld en dat het fluiten van JO19 bij de 
pupillenteams uitgebreid gaat worden na de winterstop.
De notulen worden met deze opmerkingen vastgesteld.

Algemeen jaarverslag vereniging
De voorzitter presenteert de wijze waarop de werkgroepen afgelopen jaar 
hebben gewerkt en tot welke resultaten dat heeft geleid aan de hand van een 
PowerPointpresentatie. 
Allereerst worden de thema’s toegelicht, waarmee werkgroepen aan de slag zijn gegaan. 
De sterke en zwakke punten van de vereniging werden in kaart gebracht. 

Er werd met inachtneming van bestuurlijke afwegingen een richtinggevend organogram 
opgesteld, wat leidend is geweest in het formeren van een nieuw bestuur. De 
werkgroepen hebben het bestuur de resultaten gepresenteerd waarmee verder beleid 
uitgewerkt kan worden. Het organogram is geen vaststaand gegeven, moet gezien worden 
als een vertrekpunt en kan al werkende weg aangepast worden.

Het bestuur heeft in mei 2016 tot onderstaande besloten: 
Benoemen van een bestuur voor de periode tot de ALV 2017.
Uitbreiding van dit bestuur tot +/- 10 leden.
Nieuw bestuur neemt besluit over portefeuilleverdeling en vult de bestuurlijke vacatures 
verder in.
Nieuw bestuur borgt bestuurlijke continuïteit.
Denktank en voorzitter a.i. treden terug.
Het nieuwe bestuur werkt op basis van de rapportages van de werkgroepen de 
aanbevelingen verder uit.  
Het bestuur plant een tussentijdse ledenvergadering (Juli 2016), om draagvlak te creëren.

De voorzitter a.i. licht toe dat een tussentijdse ledenvergadering in juli te vroeg bleek. 
Er werd op dat moment nog druk gewerkt aan een bemensingsplan en er werd besloten 
geen extra ledenvergadering te organiseren. De voorzitter a.i. is gevraagd zijn tijdelijke 
zitting te verlengen tot de ALV 2016. De vergadering kan zich vinden in dit besluit.
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Hierna wordt het jaarverslag doorgenomen.
Bij het verslag van de commissie Voetbal vult de voorzitter a.i. aan dat Harry Huisman, 
bij ontbreken van een bestuurslid voetbal, afgelopen seizoen vele taken op bestuurlijk 
niveau heeft waargenomen. Harry wordt daarvoor door het bestuur bedankt. Ook 
worden Richard van Beek en Hans Bultman bedankt voor het vormen van de Technische 
Commissie, nadat de vorige leden ermee gestopt waren. 

Jan Daggenvoorde vraagt of er zicht is op de verdeling senioren-junioren bij voetbal. De 
penningmeester verwijst daarvoor naar het overzicht ledenbestand in het jaarverslag.

Bij het verslag van de commissie Handbal voegt de voorzitter a.i. toe dat René 
Maatman in december 2015 afscheid heeft genomen van het bestuur vanwege 
privéomstandigheden.

Bij het verslag Recreatie-overige activiteiten zegt Ben Haarman het jammer te vinden dat 
de 3 leden die 70 jaar lid waren niet bij naam genoemd worden in het verslag, terwijl dat 
zo bijzonder is: Bart Huis in ’t Veld, Piet de Lange en Herman Sonnenberg.

De voorzitter a.i. bedankt de schrijvers van de jaarverslagen van de commissies Voetbal, 
Handbal, Exploitatie, Sponsoring, Communicatie en van Jeu de boules, Biljart, NSA en de 
Ethische commissie voor hun bijdrage en alle vrijwilligers die met veel energie hebben 
bijgedragen aan alle activiteiten afgelopen seizoen. 

Financieel jaarverslag vereniging
Allereerst komt de penningmeester terug op de Stichting Vrienden van Schalkhaar.
Het huidige bestuur van de Stichting Vrienden van Schalkhaar stopt en de Stichting 
beëindigt haar activiteiten. Het saldo van de bankrekening ad €8.222,40 van Vrienden 
van Schalkhaar is aan SV Schalkhaar overgemaakt. Na verrekening van nog openstaande 
aanvragen voor een bijdrage resteert er een bedrag ad €6.222,40. Hiervan is €1.000 
voorbestemd om eventuele toekomstige onvoorziene kosten wegens beëindiging 
van de Stichting te voldoen. Het resterende bedrag ad €5.222,40 kan conform de 
oorspronkelijke doelstelling van de Stichting worden besteed als bijdrage voor 
jeugdsportvoorzieningen. Verzoeken om van deze bijdrage gebruik te maken zullen aan 
het bestuur van SV Schalkhaar dienen te worden voorgelegd.
 Is de ALV ermee akkoord dat dit bedrag voor deze besteding geoormerkt wordt? De 
ALV is akkoord.

De penningmeester licht de balans per 30 juni van SV Schalkhaar toe.
Er zijn geen vragen.



Daarna wordt de analyse werkelijke lasten en baten ten opzichte van de begroting 
doorgenomen.
Toegevoegd wordt bij commissie Handbal dat er nog een termijn betaling sporthal open 
bleek te staan, waardoor het positief resultaat afneemt met € 2200,00.

Bij commissie Exploitatie vraagt Jan Daggenvoorde of eigen gebruik van de winstmarge 
af gaat, gezien het percentage heeft Jan het idee dat dit verbeterd kan worden.  De 
penningmeester antwoordt dat er geen commerciële prijsstelling is in een sportkantine. 
Eigen gebruik is grotendeels inzichtelijk, maar kan wellicht beter. De marge wordt 
bijvoorbeeld ook bepaald doordat niet iedere vrijwilliger tapervaring heeft, wat tot enige 
verspilling kan leiden, etc. Er is altijd verbetering mogelijk en de marge omhoog brengen 
is een uitdaging. 

Bij commissie Sponsoring licht de penningmeester toe dat er minder inkomsten waren 
door minder sponsoren, maar ook minder uitgaven door het niet uitbrengen van een 
presentatiegids en geen sponsoravond. De boodschap aan het nieuwe bestuur is dan ook 
sponsoren te werven.
Sjerk Kamstra meldt dat hij weleens potentiele sponsoren heeft aangedragen, maar dat 
dit niet is opgepakt. De penningmeester verzoekt Sjerk, mits deze potentiele sponsoren 
nog belangstelling hebben, dit opnieuw te melden aan de commissie Sponsoring. 

De begroting van seizoen 2016-2017 wordt toegelicht door de penningmeester en tot 
slot worden de leden van de commissie financiën allen bij naam genoemd en bedankt 
voor hun bijdrage en inzet. De leden van de commissie financiën ontvangen applaus van 
de ALV. 

Jan Daggenvoorde vraagt of er pinautomaten in de kantine komen en meerdere kassa’s. 
Dit is momenteel in onderzoek bij de commissie Exploitatie, kassa’s en pinautomaat 
komen er waarschijnlijk wel en worden gefaseerd ingevoerd. 

Is er een post onvoorzien opgenomen in de begroting voor eventuele vervanging van 
rubberkorrels? De accommodatie en daarmee beheer en onderhoud ervan ligt bij 3S. 
Overigens is één van de kunstgrasvelden eigendom van de gemeente.

Jan Daggenvoorde vraagt of er de volgende ALV een stroomschema gepresenteerd kan 
worden van verbruik voetballen. Dit naar aanleiding van de berichtgeving over enorme 
hoeveelheid vermiste ballen. Ben Haarman meldt dat in het jaarverslag commissie Voetbal 
de cijfers van afgelopen seizoen vermeld zijn. De voorzitter a.i. meldt dat de vereniging 
ermee aan de slag gaat.

Jaap Korving vraagt om welke getallen het gaat. Ben Haarman antwoordt dat het 2 
seizoenen geleden ging om 110 ballen minder einde seizoen en afgelopen seizoen om 48 
minder. Een enorme verbetering. 
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Tot slot bedankt Jan Daggenvoorde de heren van beheer materialen voor hun goede 
werk en resultaten in deze.

Herman Bril vraagt of de prijzen van de consumpties nog gaan stijgen dit seizoen. 
Dit is niet in begroting meegenomen, wel heeft het bestuur aan het nieuwe bestuur 
meegegeven dat prijsverhoging een reële optie is, gezien de vergelijking met omliggende 
verenigingen. 
Wim Groot Koerkamp merkt op dat in de toelichting van de penningmeester de 
overschrijding van de kosten van de commissie Communicatie mogelijk geweten kunnen 
worden aan de kosten van de nieuwe website. Deze is echter conform geaccordeerde 
offerte geleverd. Penningmeester beaamt dit en legt de ALV opnieuw uit dat de 
kostenoverschrijding bestaat uit het feit dat de nieuwe website niet begroot was. De 
voorzitter a.i. voegt hier een chapeau aan toe voor de wijze waarop ReMarkAble heeft 
geleverd.

Kascontrolecommissie
Bij afwezigheid van beide leden van de kascontrolecommissie leest de penningmeester 
het verslag van boekjaar 2015-2016 voor, dat afsluit met het voorstel het bestuur te 
dechargeren voor het door haar gevoerde financieel beleid gedurende het seizoen 2015-
2016. De ALV gaat akkoord.
Beide heren worden bedankt voor hun kascontrole.

Benoeming kascommissie 2016-2017
Gerco Morsink heeft laten weten nog een jaar beschikbaar te zijn.De aanwezige leden 
wordt gevraagd beschikbaarheid voor de kascontrolecommissie te melden bij de 
penningmeester. 
Richard Schutte heeft zich in de pauze gemeld voor de kascontrolecommissie. De 
voorzitter a.i. draagt Richard voor, de ALV is akkoord.

Pauze
Na de pauze stelt de voorzitter a.i. voor de volgorde van de agenda te wijzigen en de ALV 
na de rondvraag met de bestuursverkiezing af te sluiten. De ALV is akkoord. 

Stichting Sportvoorziening Schalkhaar: voortgang plan sporthal naar De 
Horsterhoek
Titus Swartjes presenteert de voortgang van het plan aan de hand van een 
PowerPointpresentatie.
Tijdens de ALV in november 2015 is het plan gepresenteerd en heeft de ALV ingestemd 
met verdere uitwerking van het plan. Titus benadrukt dat het plan nog niet in stemming is 
gebracht. 
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De uitgangspunten van het plan en het tijdpad worden op hoofdlijnen toegelicht, waarbij 
Titus opmerkt dat het gepresenteerde tijdpad waarschijnlijk moet worden aangepast. De 
vertraging bij de Gemeente Deventer in een reactie op het ingediende voorstel was niet 
voorzien.  Inmiddels is er nu recentelijk wel een verbindingsmakelaar door de Gemeente 
benoemd die voor de projectgroep de aanspreekpersoon is naar de gemeente. Naar 
aanleiding van een petitie van de buurt, waarmee de projectgroep inmiddels meermalen 
in contact is getreden, zal er een tweede ontsluiting voor verkeer moeten komen om 
de verkeersdruk op de Oerdijk en de Horsterhoekweg te verlagen, uitgaande van meer 
bezoekers dan nu naar de Horsterhoek. 
Het project is in 5 deelprojecten verdeeld en hierin is voor SV Schalkhaar participeren de 
volgende stap. Er zijn al namen doorgegeven. 
Tot slot benadrukt Titus dat de insteek is en blijft om dit project gezamenlijk als 
burgerinitiatief uit te voeren. Daartoe zijn veel belanghebbende partijen betrokken, 
verenigingen, de buurt, maar ook Platform Schalkhaar. 

Erik-Jan Koning zag in de plannen de sporthal op de Horsterhoek geplaatst op de plek 
van het huidige handbalveld. Betekent dat dat er geen buitenveld meer voor handbal is? 
Dit klopt, het bestuur van Handbal heeft destijds akkoord gegeven, omdat de buitensport 
bij Handbal aan het verdwijnen is. 

Albert Vroklage vraagt wat het belang is voor de voetbal? Niet direct een belang voor 
voetbal, maar voor Sportvereniging Schalkhaar, waar ook handbal een onderdeel van is. 
Albert vraagt nogmaals welk belang er voor voetbal is. Geantwoord wordt dat dat van 
alles kan zijn. Daarom is het ook belangrijk dat SV Schalkhaar meedenkt in het project. 
Titus en Albert spreken af bilateraal bij te praten over het plan en de ontwikkelingen. 

Vrijwilliger van het jaar
De vrijwilliger van het jaar is vanaf zijn 15e leider geworden, dus ruim 30 jaar vrijwilliger 
bij onze vereniging. Hij was niet zo nodig prominent aanwezig maar had veel inbreng en 
invloed vanuit een bescheiden houding.

Jarenlang was hij als leider/grensrechter betrokken bij de jeugdvoetbal. Daarna is hij 
naar de senioren gegaan, afgelopen jaren bij het 2e. Het maakte niet uit wat hij deed, 
leider, grensrechter, verzorger, betrokken bij het Pupillenkamp. Hij deed alles met kunde 
en plezier. Hoe dan ook, ruim 30 jaar van alles gedaan, een betere leider of anderszins 
betrokken bij een team kon men niet wensen. Iemand die het fanatisme van trainers 
af en toe in toom wist te houden en hen desnoods tot de orde riep.  Daarnaast is het 
iemand met een ongekende humor, waardoor jonge spelers altijd goed met hem konden 
opschieten en menigeen met hem weg liep. 

Kort en bondig: een betrokken lid, met vele talenten en betrokkenheid bij de vereniging 
of zoals een trainer meldde: ik heb een fantastisch mens leren kennen, fijn samengewerkt 
en een vriendschap gewonnen.
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Het bestuur draagt Ronald Coobs voor als Vrijwilliger van 
het Jaar, de ALV stemt met luid applaus in.

Na deze benoeming werden van de afdeling Handbal Donic 
Bloemen en Irma Mekers bedankt voor al hun inzet, vrije 
tijd en betrokkenheid met een attentie en een bloemetje 
door Frans van Oldeniel en Nico de Haan, bestuursleden 
afdeling Handbal. 
Irma heeft jarenlang onder andere gecoacht, het secretariaat 
gedaan, de website en het facebookaccount beheerd en 
daarnaast gezorgd voor het openen en sluiten van de 
sporthal.
Donic is jarenlang penningmeester geweest en heeft zich 
daarnaast vereniging breed ingezet.
Zij worden bedankt voor al hun inspanningen en meedenken en afdeling Handbal hoopt 
op initiële basis nog eens een beroep op hen te mogen doen.

Handbal heeft tot Vrijwilligers van het 
jaar benoemd de commissie Technische 
Zaken, bestaande uit Hetty Hollander, 
José Smit, Anke van Oldeniel, Diona 
Steinvoort, Baukje Hendriks en Joke 
Balster. 
Zij hebben de afgelopen jaren enorm 
veel energie in de vereniging gestoken, 
wat er toe heeft geleid dat de afdeling 
handbal kon blijven draaien en de leden 
met veel plezier hun geliefde sport 
hebben kunnen beoefenen. 
Daarnaast hebben deze dames een 
vrijwilligersavond georganiseerd om de werkdruk binnen de vereniging beter te kunnen 
verdelen. Hun enthousiasme ( en de noodkreet ) heeft tot uitstekende resultaten geleid 
en handbal is weer een afdeling waar structuur in komt en die toekomstbestendig is. 

Joke Balster in het bijzonder werd geroemd om haar actieve bijdrage aan de handbal. 
Met haar 70 jaar jong de oudste actieve speler van deze mooie vereniging. Als keepster 
van de dames Recreanten is Joke het slot op de deur en bevestigt ze met haar leeftijd 
dat sporten je jong houdt. Fysiek en mentaal. Joke is op jonge leeftijd begonnen met 
handballen bij Actief en heeft zelfs nog handbal gespeeld op een voetbalveld, 11 tegen 11. 
Ze was in haar jeugdjaren een zeer talentvolle keepster, die regelmatig werd geselecteerd 
voor het regionale team van ‘de IJsselstreek’. 
In 1981 is Joke benaderd door Hans en Riet Geijsen om trainster te worden bij het net 
opgerichte HV Schalkhaar. Sindsdien is ze 35 jaar actief geweest voor handbal. Onder 
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andere als speelster, als trainster, keeperstrainer en als afgevaardigde van de handbal in 
het bestuur.
De laatste jaren heeft Joke heel veel tijd gestoken in de Technische Zaken Handbal. Met 
heel veel tijd wordt bedoeld echt héél veel tijd. Zonder haar inbreng was er een groot 
probleem geweest.
Het is dan ook bewonderingswaardig hoe ze het overzicht houdt en daarbij zorgt dat ze 
niet geleefd wordt door de handbal.
Wat afdeling handbal betreft heeft Joke het verdiend om erelid te worden van SV 
Schalkhaar, afdeling Handbal. Het bestuur van SV Schalkhaar vraagt de ALV Joke te 
benoemen als erelid van SV Schalkhaar. De ALV heeft met applaus ingestemd met 
deze benoeming en Joke ontving naast de eer een cadeau. 

Rondvraag
Ben Haarman heeft niet zozeer een vraag, maar wil graag het nieuwe bestuur meegeven 
de breedtesport belangrijk te maken en houden. Dat is een groot deel van de vereniging 
en belangrijk voor de toekomst van SV Schalkhaar.

Jan Daggenvoorde vraagt of er een presentatiegids gaat komen en of de aangekondigde 
enquête over het voortbestaan van de Goal dit seizoen gaat komen? Er is een commissie 
Communicatie die zich bezig gaat houden met welke informatie op welke wijze 
aangeboden wordt. 

Hans Harleman heeft zich verbaasd over de vraag aan de Deventer Scheidsrechters 
Vereniging om een grensrechter voor het 1e van SV Schalkhaar. Was de nood zo hoog en 
is er geen jonger persoon te vinden die deze functie kan vervullen? De nood was zo hoog 
en er wordt gezocht naar een oplossing. 
Hans constateert dat bij SV Schalkhaar de indeling van de dug-outs voor uit- en 
thuisploeg onlogisch is. Bij de meeste verenigingen is de indeling andersom. Het probleem 
dat de eigen grensrechter voor de dug- out van de tegenstander langs moet lopen kan 
eenvoudig opgelost worden. De voorzitter a.i. vraagt de commissie voetbal dit punt mee 
te nemen.

Rick Wevers geeft aan dat hij een van de ouders van het team JO17-7 is. Hij verwacht 
niet direct een oplossing voor het trainersprobleem, maar wil vooral benadrukken dat er 
aandacht moet zijn voor de breedtesport. 

Johan Wielens vult aan dat de net gekozen Vrijwilliger van het jaar ook actief is bij de 
Vossenjacht, die de NSA jaarlijks organiseert. Verder vestigt hij graag de aandacht op de 
Vrijwilligersavond op 5 november aanstaande, waar alle vrijwilligers welkom zijn. Tot slot 
vertelt Johan dat op 24 en 25 juni 2017 de Samenloop voor Hoop weer plaatsheeft op de 
Horsterhoek.



Verkiezing bestuursleden 
De voorzitter a.i. bedankt de aftredende bestuursleden Rob Beltman, Diana Grootjans 
en Gert Meijerink voor hun bestuurlijk werk de afgelopen jaren. Zij hebben in een 
moeilijke periode met onderbezetting binnen het bestuurlijke en afdelingskader onze 
vereniging goed vertegenwoordigd en in goede banen geleid. Mede dankzij hun inzet zijn 
de sportieve en financiële resultaten goed en ligt er een stevige basis om de vereniging te 
continueren en verder uit te bouwen.
Zonder de andere bestuursleden te kort te willen doen dankt de voorzitter a.i. de 
penningmeester in het bijzonder, omdat hij onder alle omstandigheden altijd vanuit het 
belang van de vereniging heeft gehandeld en zijn werk voortreffelijk heeft gedaan. 

Daarna vraagt de voorzitter a.i. de kandidaat bestuurders naar voren:
Bas Tijhaar, Marcel de Jonge, penningmeester, Hans Bultman, secretaris, Jan Willem Roelofs, 
Huub Swartjes, Frans van Oldeniel, Nico de Haan, Hans Wichink en Albert Vroklage, 
voorzitter.

Het bestuur stelt de ALV voor om deze heren te benoemen als bestuursleden van SV 
Schalkhaar. De ALV is met applaus akkoord, waarmee het nieuwe bestuur benoemd is.

Albert Vroklage neemt als nieuwe voorzitter kort het woord en bedankt Ben de Fooij 
voor zijn ad interim voorzitterschap afgelopen jaar. Een half jaar werd een jaar en zijn 
werk is enorm belangrijk geweest voor de vereniging. Ben de Fooij ontvangt applaus 
van de ALV. Het nieuwe bestuur heeft vanavond goed kunnen zien en horen wat hen te 
wachten staat. Albert vraagt de aanwezigen hen als geheel nieuw bestuur enkele weken 
de tijd te geven om de zaken op te pakken en verwacht de aanwezige vrijwilligers ook nel 
te leren kennen. Hij wenst hen en de nieuwe bestuursleden komend jaar succes!
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De Olde Kaste (40):

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

Prestaties van formaat!
Na SV Schalkhaar doorloopt Cali Daniel al sinds zijn twaalfde alle KNVB-jeugdselecties. 
Zaterdag, 13 augustus 2016, maakte hij op 18-jarige leeftijd zijn profdebuut voor Vitesse 
in de wedstrijd Lienden-Jong Vitesse.
Op zaterdag 24 september 2016 maakte ook ”onze” Jelmer Boleij op 18-jarige leeftijd 
zijn profdebuut voor Vitesse in de wedstrijd Jong Vitesse-GVVV, als hij in de 46e minuut 
Kai Koreniuk vervangt.
De BVO’s weten de jongens van Schalkhaar te vinden! Het zijn prestatieve aderlatingen 
voor de club, maar vaak in het belang van de individuele ontwikkeling van de spelers. 
Deze uittocht werkt zeker positief voor de reputatie die onze jeugdopleiding heeft 
verworven en schept trouwens nieuwe kansen voor de overblijvende talenten en 
laatbloeiers. Hierdoor blijven de sportieve resultaten op het hoogste niveau (landelijke 
jeugd-divisievoetbal) behoorlijk constant. Een voorbeeld:

Schalkhaar JO13-1G
Het selectie-elftal van de pupillen t/m 12 jaar doet het onder de leiding van trainer/coach 
Marcel Jansen uitstekend. Het team is een sterke middenmoter in de landelijke 2e divisie 
D. Ook in het landelijk pupillenbeker-toernooi zijn de prestaties van dit team tot nog 
toe geweldig.

Eindstand van de plaatsingsronde, waarbij de eerste twee teams van de poule 
doorbekeren:
Alphense Boys JO13-1 3   3  0  0   9   16- 5
Schalkhaar JO13-1G 3   2  0  1   6    8-10
Buitenveldert JO13-1 3   1  0  2   3     7- 6
asv Dronten JO13-1 3   0  0  3   0    2-12

Schalkhaar JO13-1G speelde hierna gelijk tegen de sterke Jupiler League-club VVV-
Venlo (1-1) en behaalde de winst via de penalty’s (5-4), waardoor ze verder mochten 
bekeren. In de competitie (2e divisie D) bezorgden ze tussendoor thuis ook nog eens 
leider Go Ahead Eagles JO13-1 de eerste nederlaag (2-1)…..
De strijd om de landelijke pupillenbeker wint aan kwaliteit. Naast Schalkhaar spelen 
enkel nog teams uit het betaald voetbal en de sterkste amateurclubs van Nederland. 
In de eerstvolgende bekerwedstrijd is het meteen raak (geweest inmiddels; dit stukje 
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is geschreven op 12 november). Op zaterdag, 19 november ontvangt Schalkhaar SC 
Feyenoord JO13-1. Een team van de sinds 1978 zelfstandig opererende amateursector 
van Feyenoord. SC Feyenoord speelt met twee senioren(selectie)-teams in de 1e klasse 
B en de 2e reserveklasse D van de KNVB, West 2.  Evenals bij de grote broer “Feyenoord 
Academie” spelen in de jeugdafdeling louter selectie-elftallen. Mocht ons JO13-1G na 19 
november doorbekeren(?!), dan mogen we dat een prestatie van formaat noemen!

Versterking
De aanduiding Schalkhaar JO13-1G geeft aan dat dit team bestaat uit Schalkhaarse 
Jeugdspelers Onder 13 jaar; -1G betekent dat het hier gaat om het 1e team in deze 
leeftijdsgroep, met een Gemengde samenstelling (jongens+meisjes).
Met het meespelen van twee meisjes (Alyssa Hengst en Chloë Westendorp) onderscheidt 
Schalkhaar zich op dit niveau van vrijwel alle overige (jongens-)elftallen. Ik heb beide 
dames een paar keer in actie gezien. Zij bewezen dat ze hun mannetjes staan! 
Over het meespelen van meisjes in de hogere selectieteams wordt verschillend gedacht. 
Van de overgebleven clubs in het landelijk bekertoernooi is Schalkhaar nog de enige 
club die het aandurft om met een gemengd elftal ook op niveau aan de competitie deel 
te nemen. Getuigt van klasse! Het gevoel gewaardeerd te worden is een belangrijke 
stimulator voor het leveren van sportieve prestaties. Ik vind het daarom een uitstekend 
besluit van onze jeugdafdeling om getalenteerde meisjes te laten meespelen op een 
niveau dat ze aankunnen. Zeker nu het Nederlands damesvoetbal zo in de lift zit.
De geweldige prestaties van ons JO13-1G elftal roept bij mij prettige herinneringen op 
aan een soortgelijke historische prestatie van onze pupillen. Omdat de meesten onder 
ons geen weet hebben van wat zich destijds afspeelde, kom ik in een volgende GOAL 
hierop terug. We zetten daarvoor de klok een halve eeuw terug….

Andries de Lange



Postkantoor
”de Zandpoort”

HUUB OBDEIJN
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SV Schalkhaar JO13-1G (2016/17):
Achterste rij v.l.n.r.: Marcel Jansen (trainer/coach), Janno Ulderink, Sven Jansen, Alyssa 
Hengst, Chloë Westendorp, Bleon Jahaj, Coen Tanate, Tymo Haarman. 
Voorste rij v.l.n.r.: Jeremy Hansen, Emirhan Turk, Thijs den Engelse, Tijs Beltman, Mike 
Berg, Koen Smith, Pim Lutgerink

Uitnodiging

Het bestuur van SV Schalkhaar nodigt alle leden en niet-leden die zich bij onze vereniging 
betrokken voelen van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op zondag 8 Januari 2017 
vanaf 15.00 u in de kantine op de Horsterhoek. 
Tevens worden dan de jubilarissen gehuldigd en presenteert het bestuur haar plannen 
voor de komende tijd.
Wij wensen nu alvast een ieder prettige kerstdagen en een sportief nieuwjaar toe.

Bestuur SV Schalkhaar



E - F en mini’s handbal- en voetbalteams. 
Ouders, broertjes en zusjes zijn ook welkom!

Sportcomplex De Horsterhoek Horsterhoekweg 9 Schalkhaar

Aanvang 08.30-10.00 uur
opgave voor 16 december bij de leid(st)er

of via NSA@svschalkhaar.nl

Zaterdag
7 januari
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“Player escort in Dalfsen”

Zondag 23 oktober stond de topper Sercodak Dalfsen tegen het altijd lastige ZKR Izvor 
Bukovicka Banja (Servië) op het programma. Een wedstrijd in de derde ronde van de EHF 
Cup. Een tweeluik, waarbij de eerste wedstrijd ruim gewonnen werd door Sercodak met 
34-26. De meiden van de F1 en F2 waren voor de wedstrijd van zondag uitgenodigd om 
voor aanvang van de wedstrijd op te lopen met de speelsters van Sercodak. 

Rond het middaguur reden we vanuit Schalkhaar in colonne met een stel fanatieke 
meiden op de achterbank richting Dalfsen. Iedereen had er ontzettend veel zin in. In 
Dalfsen aangekomen werden we hartelijk ontvangen in sporttempel De Trefkoele. De 
meiden konden zich vervolgens omkleden en ontvingen instructies om goed aan de start 
te verschijnen. De meiden vonden het natuurlijk superspannend. Gelukkig was daar het 
patatje met ranja voor de wedstrijd om de spanning even te doen vergeten.   

Om 14.00 uur was het dan zover. De lichten in de sporthal gingen uit. Een lasershow met 
harde beats die uit de speakers dreunden. De Trefkoele was stijf uitverkocht en gevuld 
met 700 man die allemaal een vuvuzela in hun mond hadden. Wat een kabaal! De 
meeste vaders die met de meiden mee gingen zijn een kolkende Adelaarshorst gewend. 
Maar…….. een stijf uitverkochte Trefkoele met 700 vuvuzela’s maakt meer lawaai dan een 
goed gevulde Adelaarshorst. Wat een geweldige sfeer daar in Dalfsen.  

Zodra het sein gegeven werd liepen de meiden stoer met de selectie van Sercodak het 
veld op. De toeschouwers werden getrakteerd op een begroeting en grote glimlach
De meiden mochten vervolgens op de tribune op hun eigen VIP banken de wedstrijd 
volgen. Uiteraard met vuvuzela! De ouders hadden minder geluk. Ze zaten op de tribune 
direct naast de mannen die 60 minuten lang op trommels aan het slaan waren. 
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De wedstrijd was superspannend. In het begin had Dalfsen duidelijk de overhand, maar in 
de tweede helft draaide het spelbeeld. De Serviërs namen een lichte voorsprong en gaven 
die uiteindelijk niet meer uit handen doordat Dalfsen kans op kans miste. Uiteindelijk 
werd de wedstrijd verloren met 25-28. Maar dit resultaat was voldoende om door te 
gaan naar de volgende ronde. Iedereen blij natuurlijk en het resultaat kon de pret zeker 
niet drukken. 

Na de wedstrijd mochten de meiden nog op de foto met de speelsters van Dalfsen. 
Uiteraard konden de handtekeningen niet ontbreken. Met een trots en voldaan gevoel 
trokken de meiden huiswaarts. 

In de volgende ronde staat het Franse Nantes Loire Atlantique Handball op de stoep in 
Dalfsen. Een aanrader om heen te gaan. Neem dan wel een paar oordopjes mee.       
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Ethische commissie
 

In de Algemene Ledenvergadering van november 2015 is bij SV Schalkhaar een 
ethische commissie benoemd. De ethische commissie kan ingeschakeld worden bij 
vertrouwenskwesties binnen de vereniging.  Zij kunnen  optreden als voortrekker en 
bemiddelaar bij kwesties. De commissie kan ingeschakeld worden voor alle leden, jong 
en oud, maar ook voor niet leden die zeer actief betrokken zijn bij de vereniging. De 
commissie is te allen tijde bereikbaar. 
De betreffende persoon in kwestie kan rechtstreeks contact opnemen met de ethische 
commissie. De inhoud van de gesprekken zal  gaan over de normen en waarden binnen 
de kwestie. Alle kwesties zullen binnen de deuren van de ethische commissie besproken 
worden. 
De ethische commissie heeft het mandaat om vrij te acteren naast het bestuur. Het is een 
onafhankelijke commissie. Er wordt alleen verantwoording afgelegd  aan de leden tijdens 
de Algemene Ledenvergadering. 
Er is een document opgesteld en opgenomen in het Huishoudelijk Reglement waarin 
de rol van de ethische commissie is beschreven. Deze is vermeld op de website van SV 
Schalkhaar.  

De leden van de ethische commissie zijn:

Sjerk Kamstra
Moniek Obdeijn
Marion Wijnberg
 
In de Goal vindt u voortaan een colofon met contactgegevens van de leden van de 
ethische commissie.

Contactinformatie

Sjerk Kamstra (sjerkkamstra@gmail.com) telefoonnummer 0570-689669
Moniek Obdeijn (m.obdeyn@dimence.nl)  telefoonnummer 06-48816118
Marion Wijnberg (paulmarionwijnberg@concepts.nl) telefoonnummer 06-22200701
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Jeugdopleiding SV Schalkhaar

O7 t/m O12
In oktober zijn Huub Denissen (Technisch Coördinator O9/O11), Gerard Ariesen 
(Leeftijdcoördinator O9), Peter Koerhuis (Wedstrijdsecretaris) en ondergetekende bij 
een bijeenkomst van de KNVB geweest. Deze avond was er een presentatie van de 
nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen O6 tot en met O12.
Aanleidingen voor de veranderingen zijn onder andere dat er onvoldoende spelplezier 
is en dat er een internationale trend is om in kleinere ruimtes / andere aantallen te 
spelen op weg naar het 11:11. De huidige vormen bestaan al sinds de jaren ’80 en na enig 
onderzoek wil men een andere richting op. Het kind (de speler) komt meer centraal te 
staan in deze vormen. De veranderingen die eraan komen zijn:

• O7 (Mini’s) spelen 2:2 en 4:4. Dit zal niet in competitieverband zijn, maar   
 zal vooral gespeeld worden tijdens trainingen of onderlinge wedstrijdjes met   
 andere verenigingen.
• O9/O10 gaat 6:6 spelen op een kwart veld.
• O11/O12 gaat 8:8 spelen op een (bijna) half veld.

Op dit moment wordt er nog veel onderzocht, uitgeprobeerd en veel besproken. 
Duidelijk is wel dat het aantal spelers, doelformaten en veldafmetingen vast staan. 
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Wat nog in onderzoek is, in samenwerking met verenigingen, is of er een competitie moet 
komen, of er een klassement/stand moet komen, wat de spelduur is, welke spelregels, wel/
geen scheidsrechters, rol van de ouders, rol van de coach en balformaat.
Hoe dan ook interessante tijden en in het belang van het kind/de spelers. Vanuit onze 
gedachte is dit alleen maar goed voor de ontwikkeling van jonge spelers en sluit 
een en ander naadloos aan op het TOP, waarin we de nadruk leggen op Handelingen 
en Vaardigheden. Mocht een en ander duidelijk zijn begin 2017, dan zal ik hier op 
terugkomen.

Intern Twin Games toernooi tijdens Herfstvakantie voor O9/O11
Aansluitend op bovenstaand verhaal, hebben wij op donderdag 20 oktober jongstleden in 
de herfstvakantie een toernooitje georganiseerd voor onze O9 en O11 pupillen. Onder 
leiding van Gerard Ariesen (LC O9) werd er gespeeld onder de principes van Twin 
Games. Op kwart veldjes werd er 6:6 gespeeld, mochten spelers indribbelen of inpassen 
in plaats van ingooien en mocht de keeper een terugspeelbal alleen met de voeten spelen. 
Al deze spelregels zorgen voor meer snelheid in het spel en uiteindelijk voor meer 
balcontacten voor spelers. Op deze manier wilden wij zelf testen hoe spelers om zouden 
gaan met de ruimte op het veld, de snelheid in het spel en de aangepaste spelregels. 
Circa 70 spelers (!) hadden zich opgegeven in het voortraject, de spelers werden 
ingedeeld en kregen uitleg over hoe het spel gespeeld moest worden. Daarna werd er 
fanatiek gevoetbald en spatte het spelplezier er vanaf. Aan het einde van de ochtend kreeg 
een ieder een sportdrank en een versnapering aangeboden, wat ook wel verdiend was na 
deze natte ochtend. 
De regen mocht de pret niet drukken en als de schoffelploeg dan ook nog de koffie 
verzorgt voor de ouders, dan is het helemaal in orde. Dank Tonny van Dorst voor deze 
aangename en spontane actie!  Kortom, een heerlijke voetbalochtend in de herfstvakantie 
en is zeker voor herhaling vatbaar in de winterstop en voorjaarsvakantie.

Spelers naar BVO’s en KNVB
Jaidy Broeknellis (O9) zal na dit seizoen vertrekken naar PEC Zwolle. Hij trainde al mee 
en deed dit zo goed, dat PEC hem volgend seizoen in de jeugdopleiding wil hebben. Van 
harte Jaidy!! 
Overigens, Jaidy is alweer de 25e speler die gaat instromen bij een BVO en dit geteld in 
de afgelopen 4 seizoenen, iets waar we als Sv Schalkhaar trots op mogen zijn.
Op dit moment lopen de volgende spelers nog stage bij een BVO:
Thom Veenbergen (O9-2) bij Vitesse
Sam Deters (O11-1) bij Go Ahead Eagles
Emirhan Turk (O13-1) bij Go Ahead Eagles
Jeremy Hansen (O13-1) bij De Graafschap
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Daarnaast zitten er ook nog spelers bij het talentenplan van de KNVB en volgen daar 
trainingen:
Emirhan Turk en Jeremy Hansen (O13-1) bij Onder 12.
Alyssa Hengst (O13-1) bij Meisjes Onder 14.

O19-1 spelers maken hun debuut in Schalkhaar 1
De afgelopen periode maakten Noah Hamersma, Rokay Haafkens en Ahmet Erdem hun 
debuut in de hoofdmacht. Een prachtig moment voor de spelers, trainer Mike Wigink en 
de jeugdopleiding. 

Op deze foto krijgen de 3 spelers een foto van hun debuut.

Vlnr:
Noah Hamersma, Rokay Haafkens, Mike Wigink (Trainer O19), Ahmet Erdem en Marcel 
Emmink (Hoofd Jeugdopleiding).

Opmerkelijke prestaties O13-1 tegen BVO’s.
Het team van trainer Marcel Jansen en leider Gustaf Tanate ontpopt zich dit seizoen als 
reuzendoder. Werd in de beker al 1e Divisionist VVV/Helmond Sport uitgeschakeld, in de 
competitie werd de ongenaakbare en ongeslagen koploper Go Ahead Eagles O13 met 2-1 
verslagen. Prachtige prestaties van dit team en met een enorme teamspirit behaald. Klasse 
boys! 

Marcel Emmink
Hoofd Jeugdopleiding
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Wedstrijdverslag F2

Zaterdag 19 november moest de F2 handballen tegen Nieuw Heeten F1. De vorige keer 
toen ze hier tegen moesten, hebben ze net gewonnen met 5-4. Belooft een spannende 
wedstrijd te worden dus. Na een goede warming-up zijn de meiden er klaar voor, maar 
eerst natuurlijk even de tegenstander begroeten.
Aan het begin van de wedstrijd moet Schalkhaar er even inkomen en komen ze achter 

te staan. Na de rust herpakken de meiden zich weer heel goed. Ze lopen goed vrij en 
doordat ze goed samen spelen, lopen ze weer in op de tegenstander. Ook werd er zeer 
goed gekeept. De eindstand is uiteindelijk 6-6. En hier is iedereen tevreden mee, het 
gaat immers om het plezier en de uitslag is een bijzaak. Als afsluiting mogen de meiden 
allemaal nog een keer op goal schieten en keepen. Als allerlaatst nemen ze weer afscheid 
van de tegenstander met een yell en een high five.

Marit Wiltink



(D en E teams)(D en E teams)

Sportcomplex De Horsterhoek Horsterhoekweg 9 Schalkhaar

Aanvang 19.00-21.00 uur
kosten:  5 bingokaarten 3 euro

10 lootjes 2 euro

Zaterdag
11 februari
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Aanmelden biljarttoernooi SV Schalkhaar “10  
      OVER ROOD”

Op dinsdag 17 januari, woensdag 18 januari en vrijdag 20 januari organiseren wij 
weer het  inmiddels beroemde SV Schalkhaar “10 over rood” toernooi. De opzet is 
hetzelfde als voorgaande jaren. Het toernooi heeft een maximaal aantal deelnemers 
van 40 personen. Op de dinsdag en de woensdag zullen de voorrondes gespeeld 
worden. Na deze voorrondes zullen er 19 mensen zich kwalificeren voor de vrijdag. 
Op deze dag zullen eerst 2 halve finales gespeeld worden. Hierna zal de finale 
gespeeld worden door de 10 finalisten. Met als 1e prijs een weekend in een enjoy 
hotel van de familie Swartjes.

Aanmelden voor het toernooi is weggelegd voor leden van Schalkhaar. Je kunt je 
aanmelden tot 1 januari 2017! 

Mocht er nog geen volledig deelnemersveld van 40 personen zijn, dan kunnen reeds 
aangemelde deelnemers 1 introducee aanmelden tot we aan het maximum van 40 
personen zijn. Het inschrijfgeld is € 7,50- p.p en te betalen op je eigen speelavond. 

Naast de prestatie om als winnaar gekroond te worden, staat het toernooi ook 
bekend om de gezelligheid tijdens het toernooi. De insteek is ook om op alle 3 
avonden de gezelligheid de boventoon te laten voeren. Dit alles onder het genot van 
een drankje en enkele warme en koude hapjes die tijdens het toernooi geserveerd 
worden. Twijfel niet en geef je op voor het “10 over rood” toernooi voor 1 januari 
2017. Zoals gezegd zijn er maar 40 plekken te vergeven en vol = vol.

Aanmelden kan via tienoverroodssvs@outlook.com en geef bij je aanmelding even 
door welke avond voor de voorronde (dinsdag of woensdag) je voorkeur heeft.

Tot 17 januari 2017!!
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Handballen met verkeershesjes?

Zondag 9 oktober 2016 
Wij, A1, moesten spelen in Huissen. Een club waar we nog nooit tegen hebben gespeeld. 
Bij de meeste clubs die in het blauw spelen, nemen we automatisch de reserveshirts mee. 
Maar van Huissen wisten we niet in wat voor kleur 
shirtjes ze speelden, dus ook niet gedacht aan de 
reserveshirts… En ja hoor, we kwamen aan in het 
mooie Huissen en we zagen alleen maar speelsters 
in blauwe shirts. Gelukkig waren we een uur 
tevoren aanwezig, genoeg tijd om iets van shirtjes 
te regelen. Na een paar gefaalde opties kwam 
het er op neer dat we maar alle verkeershesjes 
uit de auto’s moesten halen. We voelden ons net 
het voetbalteam uit de ANWB reclame..  Maar de 
hesjes hebben zeker geluk gebracht. We hebben na 
een spannende wedstrijd met 21-19 gewonnen! 

Sophie te Wierik
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Einduitslag grote clubactie      2016

We hebben de Grote Clubactie 2016 afgerond. De jeugd heeft weer goed zijn best 
gedaan om veel loten te verkopen. Heel erg bedankt hiervoor!!

Naast een bedankje voor de verkopers is ook een bedankje voor degenen die de loten 
hebben ingevoerd op zijn plaats. Want dit was ook nog een hele klus. Bedankt voor jullie 
inzet!!

En dan natuurlijk de prijzen voor onze lotenverkopers. Onderstaand een overzicht van de 
verkopers die 15 loten of meer hebben verkocht en dus in de prijzen zijn gevallen. Jullie 
ontvangen de prijzen via jullie leider of coach. Dit proberen we natuurlijk zo snel mogelijk 
te doen.
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Schalkhaar O9-6 stoomt op

Uitgerekend op het moment dat Sinterklaas voet aan wal zette op de Nederlandse 
bodem moesten de zevenjarigen om half twaalf in Raalte aantreden tegen het plaatselijke 
Rohda. In plaats van thuis voor de buis te zitten met een bakje pepernoten, werden de 
jongens de bevroren Sallandse grasmat opgestuurd. Waar iedereen zou verwachten dat 
de koters er met hun hoofd niet bij zouden zijn (want een intocht van de Goedheiligman 
is toch wel een hoogtepunt in het jaar), bleken de jongens uiterst scherp en vol energie 
om er een fantastische pot van te maken.

En een succes werd het, onder enthousiaste aanmoediging van een trouwe groep ouders, 
grootouders en broers en zussen. Bewust wordt hier het woord ’enthousiast’ gebruikt, 
omdat menig vader of moeder tijdens de wedstrijd laat weten maar weinig met het 
voetbalspel zelf op te hebben. Vader Bas heeft bijvoorbeeld standaard zijn Voetbalalmanak 
op zak om thuis met zoonlief Gijs begrippen als ’zakken’, ’knijpen’, ’aansluiten’ en 
’kantelen’ te kunnen uitleggen. Een groep moeders juicht hard als een bal in het zijnet 
wordt geschoten: ”Oh, ik dacht dat ie zat.” Juist op een moment dat Schalkhaar lekker 
in de wedstrijd zit en al twee mooie kansen heeft gehad, scoort Rohda uit het niets een 
doelpunt. ”Wel terecht toch?”, klinkt het uit de hoek ouders. Vader Bas voelt dat zijn te 
sportieve opmerking ergens niet goed is gevallen en zoekt haastig in zijn Almanak naar 
het begrip ’counter’.

Daar waar de ouders wekelijks weer bijleren, boeken de spelers zelf ook grote 
progressie. Het team is geformeerd met spelers die vorig jaar al actief bij Mini’s waren. 
Helemaal onbekend met het voetbalspel waren de jongens dus niet, maar het was in het 
begin van dit seizoen vooral nog goed kijken en observeren wat er allemaal gebeurde. 
Een mooie taak aan trainers Maarten en Dirk om ze stapje voor stapje vooruit te helpen. 
Door veel uitdagende spelvormen, herhaling, aanmoediging en ondersteuning zijn de 
spelers in drie maanden tijd uitgegroeid tot een volleerd voetbalteam. En dat komt in de 
wedstrijden tot uiting.

Tijs is op stoom geraakt. De afgelopen wedstrijden waren er al veel situaties waarin hij 
liet zien over veel snelheid en schotkracht te beschikken, maar vandaag is hij helemaal los. 
Voor rust ramt hij maar liefst 3x keer een bal tegen de touwen, en na rust volgen er nog 
twee. De mooiste goal komt voort uit een magnifieke assist van Gijs, waarbij de Almanak 
weer moet worden opengeslagen om te kijken wat een ’lobje’ eigenlijk is.  Rohda laat 
zich deze ochtend echter nog niet kennen. Alle zeilen moeten worden bijgezet om ze niet 
terug in de wedstrijd te laten komen. Gelukkig heeft Schalkhaar Demien in de gelederen, 
die altijd opereert als een rots in de branding. Op vakkundige wijze weet hij iedere 
aanvalsstorm van Rohda te temperen. Ook Bodi laat deze ochtend zien niet wakker te 
zijn geworden om te gaan verliezen in Raalte. 
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Als een ware stofzuiger raast hij over het veld. Waar de bal is, is Bodi. Als trouw 
supporter van Go Ahead Eagles weet hij wat van een Deventer jongen mag worden 
verwacht: hard werken om tot resultaat te komen.

Noah doet in de rust zijn keepershandschoenen uit en trekt het witte shirt van Gijs aan. 
Hij weet wat er gevraagd wordt: ballen vooruit spelen als de mogelijkheid zich voordoet. 
Met de precisie van het oog van een havik zet Noah achter elkaar een medespeler vrij 
voor de keeper. Gelukkig herkennen zijn teamgenoten de kwaliteiten van Noah. Julian 
loert op de momenten dat hij de bal kan krijgen. Met zijn snelheid en gouden linkerbeen 
doet hij denken aan Gareth Bale en hij blijkt een ware kwelgeest voor de tegenstander. 
Kans op kans volgt en Julian is helemaal in zijn element. Ook Iker weet goed gebruik te 
maken van de ruimte die er ligt. Op mooie wijze passeert hij zijn tegenspelers alsof ze er 
niet staan, en scoort zeer beheerst een aantal goede doelpunten. Zijn manier van juichen 
is een voorstelling op zich en een ware trekpleister voor iedere neutrale toeschouwer 
die eens een kijkje bij O9-6 wil komen nemen. Hij schut zo een ’telefoontje’, ’zeuh’ en 
een ’deb’ uit z’n mouw.

Leiders Rob en Walter ogen duidelijk opgelucht. Al een tijdje is er niet gewonnen en 
de druk op het duo nam de laatste weken wat toe. Er werden rigoureuze maatregelen 
getroffen om het team te laten presteren en dat lijkt goed uit te pakken. Ouders 
worden tegenwoordig geweerd uit de kleedkamer, en verzamelen voor uitwedstrijden 
gebeurt niet meer op het sportpark, maar op een rustieke parkeerplaats midden in het 
centrum van Schalkhaar. Alles wordt gedaan om spelers te laten focussen op wat ze te 
wachten staat, en de hongerige pers op afstand te houden. De maatregel om achter 
gesloten deuren te gaan trainen zal bij het behalen van een positief resultaat nog worden 
uitgesteld. 
Rob en Walter zijn er ondanks te ruime voorsprong nog niet gerust op en zoeken naar 
een manier om de terechte overwinning uit het vuur te slepen. Zij weten als geen ander 
dat ze op altijd op Max kunnen bouwen. Hij krijgt de taak om zich zoveel mogelijk in het 
centrum van het spel te laten ophouden, en dat is deze stabiele factor wel toevertrouwd. 
Als een ware leider stuurt hij zijn medespelers in de juiste richting en ondersteunt 
iedere aanval waar mogelijk. Max is er als eerste bij om samen met zijn medespelers de 
doelpunten te vieren en reageert volledig onverschrokken als een tegenstander van twee 
koppen groter met bal voor zijn neus opdoemt. En dat hij meer talenten heeft, laat hij 
tijdens het penaltyschieten na afloop van de wedstrijd wel zien. 
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Als door een biljartkeu geraakt schiet de bal zwanger van effect even sierlijk als tergend 
langzaam over de doellijn. De keeper kijkt verbouwereerd op naar Max, maar die heeft 
zich al in de armen van vriend Abe laten vallen. Want ondanks dat Abe al een tijdje 
buitenspel staat met een vervelende liesblessure, is hij er elke wedstrijd trouw bij. Hij 
toont zich een ware teamspeler en ondersteunt zijn ploeg waar mogelijk. Het is voor de 
ploeg echter te hopen dat Abe weer snel fit is, want tot de winterstop wachten nog wat 
pittige wedstrijden. De strijdlust en de ijver die Abe altijd aan de dag legt kan het team 
dan zeker weer gebruiken.

De wedstrijd wordt 
uiteindelijk met 8-2 
gewonnen. Maar dat zijn de 
jongens in de kleedkamer 
gek genoeg allang weer 
vergeten. Gauw douchen, 
want op uitzending gemist 
kan de intocht nog bekeken 
worden. Uit betrouwbare 
app hebben ze namelijk 
vernomen dat de stoomboot 
is komen vast te zitten. 
Zo vallen onze helden van 
het ene kinderfeest in het 
andere. En zoals zij dit met 
elkaar beleven, kunnen we 
als volwassenen nog een 
hoop leren. Maar dat staat 
dan helaas weer niet in de 
Almanak. 

Graag tot de volgende 
wedstrijd van Schalkhaar O9-6.
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Zwarte Pietenbingo

Op zaterdag 19 november werd weer de jaarlijkse zwarte pietenbingo door de NSA 
georganiseerd. Er waren veel voetballers en handbalmeisjes naar de bingo gekomen. 
Even na half zeven kon de bingo met de eerste ronde beginnen. Dat was natuurlijk 
erg spannend, want wie zal er een leuk prijsje gaan winnen? Tussen de bingorondjes 
werden er ook lootjes getrokken waarbij ook leuke prijsjes te winnen waren. Na de 
derde bingoronde was er pauze en kregen de kinderen ranja. Toen was het wachten 
op of er nog de Zwarte Pieten zouden komen?? De sinterklaasliedjes klonken al in de 
kantine en er werd luid meegezongen en gedanst, maar de pieten hadden het wel erg 
druk en konden de weg niet vinden! Maar toch, onverwachts, daar kwamen twee Pieten 
binnen met veel pepernoten die verspreid door de kantine werden gegooid. Nadat er 
veel gepraat en gedanst met de pieten waren, kon de bingo weer hervat worden. Een  
zwarte piet ging de nummers voorlezen bij de volgende ronde, alleen las hij wel hele rare 
nummers voor, 601, 333!! Gelukkig ging Thea vertellen hoe het moest. Daarna was het 
toch echt tijd voor de pieten om te vertrekken en onder het uitdelen van pepernoten 
gingen de pieten weer weg. Bij de laatste bingoronde waren de prijzen een Ajax rugzak, 
een Go Ahead Eagles shirt en als hoofdprijs een voetbal of handbal! Om half negen was 
de bingo afgelopen en gingen veel kinderen 
met leuke prijsjes naar huis. Ook kregen 
alle kinderen een lekkere chocoladelolly 
mee naar huis en een uitnodiging voor het 
sportontbijt..

Het was een zeer geslaagde avond en er 
volgen nog meer leuke activiteiten voor de 
handbal- en voetbaljeugd. 

De volgende activiteit die georganiseerd 
wordt is het sportontbijt, deze zal worden 
gehouden op zaterdag 7 januari 2015! Nadere informatie kunt u in deze goal lezen en 
ontvangt u via de mail van de leiders.

Groetjes Jolanda Bergman NSA
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Stelt u zich eens voor...

Op 24 oktober jongstleden stond de ALV in het teken van de wisseling van de wacht 
op bestuurlijk niveau. Ben de Fooij (voorzitter a.i.), Diana Grootjans (secretaris), 
Gert Meijerink (penningmeester) en Rob Beltman (exploitatie) namen afscheid als 
bestuursleden. Het nieuwe bestuur presenteerde zich met 
Marcel de Jonge (penningmeester), Hans Bultman (secretaris), 
Jan Willem Roelofs en Huub Swartjes (commissie Voetbal), 
Frans van Oldeniel en Nico de Haan (commissie Handbal), 
Hans Wichink (P&O) en Bas Tijhaar (commissie Communicatie). 
Deze groep heeft als doel om met veel enthousiasme en onder 
de bezielende leiding van de nieuwe voorzitter Albert Vroklage 
de verenigingszaken in goede banen te leiden. In deze rubriek 
stellen wij de nieuwe bestuursleden aan u voor. Deze keer 
Marcel de Jonge en Hans Bultman.

Op de vraag hoe lang Marcel en Hans al verbonden zijn aan SV 
Schalkhaar beginnen zij hardop te tellen. Marcel: ‘Ik ben 40 jaar 
lid. Als jochie ben ik begonnen met voetballen en dat doe ik nu 
nog steeds’. Hans is iets minder lang lid, ‘slechts’ 24 jaar. ‘Naast 
zelf voetballen heb ik in het verleden al deel uit gemaakt van 
het jeugdbestuur voetbal , een jaar of 8 geleden, en ik heb ook 
al eerder 2 jaar in het Hoofdbestuur gezeten. Daarmee niet 
geheel nieuwkomer.’

Marcel en Hans spelen niet meer, maar trainen nog wel samen 
met het huidige vierde elftal. Naast voetballen traint Marcel 
voor een halve triatlon. Fietsen, zwemmen en hardlopen. 
Een hele uitdaging. Hans heeft naast voetbal ook badminton 
en tennis gespeeld en doet nu nog aan wielrennen en  
mountainbiken. Marcel en Hans trainen in een actief team. In 
het veld, maar ook daarbuiten. ‘Wij wilden als team graag wat gezamenlijks doen’, vertelt 
Marcel. ‘Je kunt alleen de wedstrijden voetballen of mopperen dat iets niet goed loopt. Wij 
wilden graag een bijdrage aan de vereniging leveren’. Dat is gelukt. Meerdere teamgenoten 
hebben een bestuursfunctie op zich genomen. Met een wat grotere club vrijwilligers 
blijft het werk behapbaar. ‘Na de training overleggen we met elkaar en stemmen we de 
verschillende werkzaamheden af’, vult Hans aan. ‘Dat is erg gezellig en het werkt ook heel 
efficiënt’.

Hans Bultman

Marcel de Jonge

lees verder na de advertentiepagina’s
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Marcel vindt het erg belangrijk dat je trots bent op je eigen vereniging en dat je je er 
thuis voelt. Hans wil graag aandacht besteden aan het enthousiast houden en enthousiast 
maken van trainers en vrijwilligers. En samen zijn zij het er over eens dat ook de 
breedtesport de juiste en voldoende aandacht moeten krijgen. ‘Daar kan nog wel iets 
verbeterd worden’. 
Twee enthousiaste mensen die met anderen veel werk verzetten om de vereniging te 
laten draaien en iedereen goed te laten sporten.

Hans Bultman: secretaris@svschalkhaar.nl
Marcel de Jonge: penningmeester@svschalkhaar.nl

“In het zonnetje”

Hierbij willen wij de trainer van de D2 Jordi Rijker in het 
zonnetje zetten!!

Vorig seizoen was Jordi trainer van de D3. Onze zoon zat met veel plezier in dat team. 
Dit jaar mocht hij als “laatste man” aansluiten bij de D2. Wederom is Jordi zijn trainer 
waar hij en wij heel blij mee zijn.

Jordi is een leuke, sportieve, gedreven en enthousiaste trainer. Het team én de jongens 
individueel worden op een hele positieve en jeugdvriendelijke manier gecoacht. Het team 
ziet er dankzij hem professioneel gekleed uit. 
Hij is zeer betrokken bij zijn spelers en gaat voor maximale teamspirit!. 
Onlangs brak onze zoon met voetbal zijn arm en zelfs toen kwam Jordi in de avonduren 
naar het ziekenhuis om hem te ondersteunen.

Kortom een Topper waar Schalkhaar trots op mag zijn!

Ouders van Karsten
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Agenda van SV Schalkhaar

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

11 dec (zo) Schalkhaar – WSV   Horsterhoek
11 dec (zo) SV Schalkhaar DS1 - SC Klarenbeek DS1 Schalkhaar, sporthal
18 dec (zo) CVO DS2 - SV Schalkhaar DS1  Vaassen, De Wieken
07 jan (za) Sportontbijt (E - F en mini’s)  Horsterhoek
08 jan (zo) Nieuwjaarsreceptie   Horsterhoek
08 jan (zo) Dalfsen DS3 - SV Schalkhaar DS1  Dalfsen, De Trefkoele
15 jan (zo) SV Schalkhaar DS1 - SDOL DS2  Schalkhaar, sporthal
17 jan (di) Deadline kopij Goal    
17 jan (di) Tien over Rood toernooi Biljart  Horsterhoek
18 jan (wo) Tien over Rood toernooi Biljart  Horsterhoek
20 jan (vr) Tien over Rood toernooi Biljart  Horsterhoek
22 jan (zo) Klink N./Kwiek DS4 - SV Schalkhaar DS1 Raalte, Tijenraan
29 jan (zo) Helios Deventer – Schalkhaar  Deventer, Colmschate-zuid
29 jan (zo) SV Schalkhaar DS1 - Overwetering DS2 Schalkhaar, sporthal
05 feb (zo) Schalkhaar – BWO   Horsterhoek
05 feb (zo) SV Schalkhaar DS1 - Plus S./Heeten DS2 Schalkhaar, sporthal
11 feb (za) Bitterballenbingo (D en E teams)  Horsterhoek
12 feb (zo) Wesepe DS2 - SV Schalkhaar DS1  Olst, de Hooiberg
12 feb (zo) MVV ‘29 – Schalkhaar   Harbrinkhoek, Frielink


