
Van de redactie

In deze Goal kunt u in de reeks Stelt u zich eens voor… kennismaken met Albert 
Vroklage, onze voorzitter en Bas Tijhaar, bestuurslid communicatie. Ook Ronald Coobs, 
vrijwilliger van het jaar, heeft veel te vertellen op ons verzoek. U komt de vertrouwde 
rubrieken tegen en een oproep van Handbal voor scheidsrechters en trainers: gewoon 
doen!

En dan is er nog ruimte om op deze plek de 20 jubilarissen van SV Schalkhaar die tijdens 
de Nieuwjaarsreceptie in het zonnetje zijn gezet te feliciteren:

25 jaar: Jasper Bon en Hans Bolleboom.
40 jaar: Ab Peters, Wim Groot Koerkamp, Gerard Groot Koerkamp, Michel van Eekert, 
Michel Hulman, Raymond Duijm, Gerard Coobs, Hans Sanders, Richard Schutte, Ronald 
Coobs, Rudy Brouwer, Henri Assink en Bert van ‘t Oever.
50 jaar: Freddy Hulman, Gerard ten Bulte, Henk ten Bulte, Hans Geijsen en Jan van 
Duuren.
60 jaar: Theo Wientjes en Tonnie Hafkamp.
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Bestuurshamer

Van de bestuurstafel
Wat een heerlijke nieuwjaarsbijeenkomst hebben 
we gehad.  Naast de fantastische sfeer in onze 
drukbezochte kantine voelde ik de positieve uitstraling 
bij veel jonge leden, die  luidruchtig reageerden op 
de bekendmaking van onder andere het Sfeerteam. 
Spontaan meldde Sheila Meussen zich aan om te 
helpen. Prachtig! De bezetting van de Technische 
Commissie is ook compleet en bestaat uit zeer 
ervaren mensen en daar zijn we bijzonder blij mee. 
Het bestuur is op veel fronten bezig om de structuur 
helder te maken en de communicatie voor en naar alle leden beter te maken. We 
proberen de openstaande vacatures in te vullen. Natuurlijk  hebben we graag meer 
aanmeldingen voor trainers en leiders, maar hebben goede hoop dat we op de iets 
langere termijn alles kunnen invullen. Er is veel te doen en daar hebben we U bij 
nodig. We gaan in het voorjaar in ieder geval een vrijwilligersbeurs houden, waarbij 
alle leden en ouders/opa’s en oma’s in contact kunnen komen met alle commissies en 
we iedereen uitnodigen om iets voor onze mooie club te doen.

Kunstgras
Zoals U allen waarschijnlijk zult weten, heeft het RIVM de voetbalvelden van 
kunstgras als veilig beoordeeld. We zullen met de Stichting Sportvoorziening 
Schalkhaar overleggen welke keuzes we kunnen gaan maken voor de toekomstige 
vervanging van de velden. Op dit ogenblik is er geen firma die een kunstgrasveld 
kan leveren met 100% veiligheidsgarantie. Er wordt veel onderzoek gedaan naar 
alternatieven, maar tot op heden is er nog geen beter alternatief gevonden. Zodra 
dat wel beschikbaar komt zullen we beoordelen of onze velden voor vervanging in 
aanmerking komen.

Nieuwe zaken
Als het goed is, kunt u vanaf eind januari/begin februari gebruik maken van onze 
pinautomaten. De exploitatiecommissie werkt nu met een nieuw kassasysteem en zal 
iedere barmedewerker op de hoogte brengen van de mogelijkheden.
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Actie op ons complex
We zijn nu als nieuw bestuur circa 4 maanden onderweg en we zijn aangenaam verrast 
door de inzet van veel vrijwilligers en de nodige initiatieven die er zijn. We zullen 
de komende maanden keuzes gaan maken welke initiatieven we gaan uitwerken en 
organiseren. Daarbij kunt u denken aan het oppimpen van een groot toernooi, initiatieven 
op Koningsdag en een grote feestavond met optredens van eigen leden??? Hoeveel 
talenten hebben we in onze club? Hoeveel kinderen kunnen een muziekinstrument 
spelen? Wie wil er een conferencier playbacken? Welke meiden doen K3? Is er iemand fan 
van een wereldartiest of band en neemt initiatief om dit met een volle kantine te delen. 
SV Schalkhaar heeft talent. Ik zie de jury al zitten.

Project
Een project dat we gaan proberen te realiseren is het project: Oeganda en sporten. 
Het bestuur krijgt  op korte termijn een presentatie en we zullen kijken welke van de 
initiatieven we ondersteuning kunnen geven. Wordt vervolgd.
De competitie is al weer begonnen en ik wens alle trainers, leiders, spelers en speelsters 
erg veel succes. Nu nog een aantal vrijwilligers erbij en onder andere twee vrouwen in 
het bestuur en het eerste kwartaal begint goed.

Namens het bestuur
Albert Vroklage
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De Olde Kaste (41):

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

In memoriam: 

Hampie
Herman Kamphuis was de derde zoon van bakker Kamphuis in Schalkhaar. Omdat zijn 
vader ook Herman heette, kreeg Herman jr. de roepnaam Hampie, een koosnaam die hij 
z’n hele leven meedroeg. Hampie was als jong knaapje al verzot op het voetbal. Met zijn 
vriendjes leerde hij het spelletje in “De Lange Rieje”. Hun speelveldje bevond zich tussen 
de opstaande trottoirbanden van de Timmermansweg. 

lees verder na de advertentiepagina’s
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De afvoerputjes in de trottoirs deden daarbij dienst als goal. Er werd gespeeld met 
tennisballen die ze (niet altijd helemaal legaal) raapten op het tennispark “Park Braband”. 
Het balletje paste precies door de spuigaten van de putjes. Een doelpunt werd gescoord 
als de bal in de put van de tegenstander verdween. Het deksel werd opgelicht, de bal uit 
de drek gepakt… en er werd weer verder geknokt. Soms stuiterde het balletje tegen de 
achterwand van de put terug en was het helemaal verdwenen in de rioolbuis onder de 
weg. Maar dat was geen probleem. Op “Park Braband” lagen vast nog wel balletjes….

Herman
Toen Hampie 10 jaar was, gaf zijn vader hem in 1948 op als lid van Schalkhaar. Het 
knokkertje ontwikkelde zich als een fanatieke voetballer en speelde reeds op jonge 
leeftijd in het eerste elftal. Zijn manier van spelen boezemde de tegenpartij steevast 
veel ontzag in. Menig tegenstander maakte in een duel gevoelig kennis met Hermans 
“tweede been”. Als we met ons “Oude Glorie”-elftal in een later stadium tegen een elftal 
van Turkse Kracht moesten voetballen, werd steevast van tevoren geïnformeerd: “Doet 
die man met dat brilletje óók weer mee?” (Dat brilletje was een z.g. “dienstfietsje”: een 
legerbrilletje met twee ronde glaasjes.) 

Herman en Trees hielden van gezelligheid. Tijdens de eerste internationale 
sportontmoeting van Schalkhaar met TuS Stockum, in 1969 in het Duitse Sauerland, 
behoorden zij tot de gangmakers van het spektakelfeest rondom deze wedstrijd. Ook 
veel later, bij de uitwisseling van Schalkhaars “Oude Glorie” met “die Alte Herren” van 
TuS Wiesweiler lieten ze zich niet onbetuigd.

Na een jarenlang verblijf in de selectie ontpopte Herman zich als een markante 
verenigingsman, die meerdere functies in de vereniging verrichtte. In de jaren ’80 maakte 
Herman 7 jaar lang als bestuurslid technische zaken deel uit van het hoofdbestuur en was 
hij ook lid van de voormalige elftalcommissie.

Na zijn actieve voetbaltijd werd Herman elftalleider. Collectieve werklust was volgens 
hem de belangrijkste eigenschap voor een goed functionerende voetballer. Vaak was zijn 
roep: “Kom op man!” voldoende om zijn spelers wakker te schudden. Hun inzet was 
trouwens eenvoudig te herkennen. Want wie na een wedstrijd met onbezoedelde broek 
en shirt de kleedkamer betrad, had niet voldoende zijn werk gedaan. Een variant van 
Hermans “Kom op man!” horen we nu nog in de aanmoedigings-yel van de ware Go 
Ahead-supporters: “KOMOPTAN, KOWET!”
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Door hun afnemende gezondheid werden Herman en Trees gedwongen om meer 
afstand te nemen van het voetbalgebeuren. Toch bleef Herman zo trouw mogelijk de 
verrichtingen van ons eerste elftal volgen. Tot ons het bericht bereikte dat Herman 
Kamphuis op donderdag, 15 december was overleden. Een dag later overleed ook zijn 
Trees. Zij waren als ras-Schalkhaarders zeer geliefd. Tijdens de avondwake in de overvolle 
EC Nicolaaskerk nam Schalkhaar op 21 december van beiden gezamenlijk afscheid. 
Daarna was Trees’ geboortehuis “De Lindeboom” haast te klein voor de twee lange rijen 
wachtenden, die de familie Kamphuis-Swartjes hun medeleven kwamen betuigen met hun 
grote verlies. In besloten kring is het laatste afscheid genomen van Herman en Trees.

Andries de Lange

Jeugdopleiding SV Schalkhaar

Jeugdselectietrainers 2017/2018
De afgelopen periode vonden tal van gesprekken plaats met de jeugdtrainers van de 
eerste selectieteams. Dit resulteerde in de volgende overeenkomsten voor seizoen 
2017/2018:

SV Schalkhaar O19-1 komt onder leiding van Michael Kars. De jonge, ervaren trainer 
is afkomstig van vv IJsselstein 2. Daarvoor was hij assistent-trainer bij Huizen 1 (Zaterdag 
Hoofdklasse) en vele jaren in dienst van Bennekom, waar hij diverse jeugdteams op 
Divisieniveau van oefenstof voorzag.

SV Schalkhaar O17-1 komt onder leiding van eerste elftalspeler Jip Ellenbroek en 
huidig trainer van O15-1. De ontwikkeling van Jip en O15-1 gaan snel, het team heeft 
zichtbaar plezier en de ontwikkeling van individuen en het team zijn duidelijk zichtbaar.

SV Schalkhaar O15-1 komt door het doorschuiven van Jip onder leiding van Erik van 
Bemmel te staan. Erik wilden we graag behouden voor de vereniging. In goed overleg, 
vanwege de overstap van Jip, is besloten om Erik op O15-1 te zetten. Een mooie stap 
naar de 2e Divisie ligt voor hem in het verschiet.
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SV Schalkhaar O13-1 zal onder leiding van Bram Dijkhof komen te staan. Bram is nu 
trainer van Robur et Velocitas O15-1 en voorzag ook de O13-1 en O15-2 van oefenstof. 
Bram is geen onbekende binnen onze vereniging. Hij liep enkele jaren geleden stage bij SV 
Schalkhaar voor TC3.

Voorgaande betekent dat Marcel Jansen stopt als trainer O13-1. Marcel wilden we graag 
behouden voor O13-1, maar door omstandigheden was het voor Marcel lastig om hier 
invulling aan te geven. In de komende periode zullen we nog praten over een eventuele 
andere rol, want de kwaliteiten van Marcel willen we graag blijven inzetten.

SV Schalkhaar O11-1 blijft onder leiding van Thom de Gucht. Thom past uitstekend 
bij deze leeftijdsgroep en doet het fantastisch met een prachtig kampioenschap voor de 
winter en een mooie ontwikkeling bij het team. Thom is op dit moment bezig met zijn 
TC3 en zal dit naar verwachting het huidige seizoen afronden.

Ook de komende periode zullen nog gesprekken plaatsvinden met diverse trainers: wordt 
vervolgd.

Spelers bij BVO’s.
Thom Veenbergen (O9) loopt nog stage bij Vitesse.
Jeremy Hansen (O13) loopt nu stage bij FC Twente.
Emirhan Turk (O13) loopt nog stage bij Go Ahead Eagles.

O13-2 naar de 1e Klasse.
Dit mooie team onder leiding van Jordi Rijker werd voor de winterstop kampioen in de 
2e Klasse en deed dat met veel overtuiging. In de winterstop heeft Peter Koerhuis het 
voor elkaar gekregen om een ruil te doen met een andere vereniging en in samenwerking 
met de KNVB. Een mooie stap voor deze spelersgroep in hun ontwikkeling. Zij zullen wel 
buiten mededinging mee gaan doen (de competitie is daar al halverwege), maar gaan wel 
11 wedstrijden spelen op hoog niveau en met allemaal 
sterke O13-1 tegenstanders. Een prachtige uitdaging voor O13-2!



O19-spelers maken debuut in Sv Schalkhaar 1.
Voor de winterstop maakten Ahmet Erdem, Rokay Haafkens en Noah Hamersma al 
hun debuut in het 1e, nu was het de beurt aan Sem Faber en Tom van Rossum. Op de 
linkerfoto zien we Sem met Koen Klosters en op de rechterfoto Tom met aanvoerder 
Jason Westerkamp.

Nieuwe wedstrijdvormen 2017/2018
In de vorige Goal schreef ik al over de nieuwe wedstrijdvormen en inmiddels heeft de 
KNVB in samenwerking met de amateurverenigingen besloten om te starten met deze 
nieuwe vormen. Met dien verstande dat er eerst gestart wordt met de O8/O9 en het 
seizoen daarop met de O10/O11/O12.

De O8/O9 gaan het nieuwe seizoen starten met het spelen van 6:6 op kwart velden, 
waar zij nu nog 7:7 op een half veld spelen. Ingooien verandert door spelers te laten 
dribbelen vanaf de zijlijn en de scheidsrechters worden spelbegeleiders. Spelen op 
kleinere veldjes zorgt er voor dat de bal spelers meer aan de bal komen, acties maken, 
meer dribbelen, meer gaan passen/schieten en scoren. Het zorgt voor meer sportplezier 
en ontwikkeling bij jonge spelers. Daarnaast gaat de spelbegeleider het spel voor hen 
meer begeleiden en zal er dus niet meer gefloten worden.
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Een andere opmerkelijke wijziging is dat er geen ranglijst meer wordt bijgehouden. Voor 
kinderen blijft de uitslag op zaterdag centraal staan en hebben vooral ouders/begeleiders 
interesse in de ranglijst, wat tot onnodige spanningen en onplezierige situaties kan leiden. 
De uitslagen worden alleen gebruikt om teams van dezelfde sterkte tegen elkaar uit te 
laten komen. 

Enige tijd terug hebben wij een intern toernooi georganiseerd voor O9. Er werd toen op 
kwart velden gespeeld en met bovenstaande aangepaste spelregels. Zichtbaar was toen 
het spelplezier bij deze jonge spelers en daar moet het allemaal om te doen zijn. Of zoals 
de KNVB aangeeft: “Het kind moet centraal staan”.

Marcel Emmink
Hoofd Jeugdopleiding

Nieuwe Leden

Afdeling Handbal heeft afgelopen half 
jaar in de teams H, F, E, D en Dames 
nieuwe leden kunnen verwelkomen :
E. Bosch, L.B. Mensen, L. Brethouwer, J. 
Vloedgraven, S. Mulder, L. Klijn Velderman, L. 
van der Strate, 
E. Davidis, P. van Houwelingen, L. van Wilsem, I. Lentelink.

Afdeling Voetbal heeft zich de eerste seizoenshelft versterkt met:
Nick Anthonio, Dewi Raasveldt, Emral Baran Colak, Saru Sivapatham, Mees Oude 
Vrielink, Sanne ten Wolde, Jules van Sonsbeek, Floris van Opijnen, Pim Heidemans, Sander 
Westerink, Basten Smellink, Radek Lesnik, Melle Thomassen, Otto Beker, Ezra Sellies, 
Xumen Hamer, Taner Aydin, Emre Bayram, Jesse Blokvoort, Nelson Berghuis, Fedde 
Timmerman, Alessio de Witte, Daniel de Gucht en Bilal Bayyurt.
En afgelopen half jaar zijn er gelukkig ook nieuwe vrijwilligers gestart. Waaronder enkele 
nieuwe bezorgers voor de Goal, nieuwe commissieleden, TC en het sfeerteam.  HULDE!
Allen van harte welkom en een plezierige en sportieve tijd gewenst bij SV Schalkhaar.
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Interview nieuwe voorzitter Albert Vroklage

Op woensdagmorgen 4 januari had ik een afspraak met onze nieuwe voorzitter 
Albert Vroklage voor een interview voor de Goal. Er kwam veel ter sprake tijdens 
het drie uur durende gesprek over onze club! 

Vertel in het kort je voetbalcarrière bij Schalkhaar?
Ik ben begonnen met voetballen als F-pupil bij Helios, die toen één veld had in Schalkhaar 
achter Park Brabant. Bij die club heb ik alle jeugdteams doorlopen en ben via het A-team 
in het 1e terechtgekomen. Daarin heb ik 4 jaar gespeeld. Door mijn baan ben ik twee 

jaar naar Breda verhuisd. Toen ik daarna weer in Deventer ben gaan wonen ben ik weer 
bij Helios gaan voetballen. Daar voetbalde toen Joop Span in het 1e en die maakte de 
overstap naar SV Schalkhaar. Door zijn enthousiaste verhalen besloot ik ook om samen 
met Peter Visser bij SV Schalkhaar te gaan voetballen. Ik kwam in een elftal met onder 
andere Gerard en Wim Hullegie, Ben en Frans Haarman, Adje Aarnink, Joop Span, Johan 
Schintz en Wimpie Achtereekte. We speelden toen 4e klasse, maar promoveerden binnen 
enkele jaren naar de 2e klasse! Ik was toen ook actief als scheidsrechter, zaalvoetballer 
en tennisser. Met een jong gezin werd dit wel erg veel en als gezin besloten we om te 
gaan tennissen bij TC Colmschate. Daar ben ik als tennisser 25 actief geweest en heb 
in die jaren altijd vrijwilligerswerk gedaan in de commissies Beheer en Onderhoud, als 
activiteitenvoorzitter, bestuurslid en voorzitter. Mijn twee kleinzonen Pim en Rik wilden 
gaan voetballen en als opa was er eigenlijk maar één keus: naar Schalkhaar. 
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Ik ging altijd bij de trainingen en wedstrijden kijken en ondanks alle goede bedoelingen 
zag ik wel een uitdaging liggen bij onze club. Dat resulteerde in het geven van trainingen 
bij de F’jes en Mini’s. Dat vond ik erg leuk en ik heb samen met Jan van Pluuren de F1 en 
de F2 getraind. Deze twee teams deden het perfect in de competitie. De wedstrijden op 
zaterdag waren een feest, omdat er altijd veel ouders, opa’s en oma’s  kwamen kijken.

Waarom ben je voorzitter geworden, welke uitdaging zie je in deze functie?
Ik ben ondertussen drie jaar met pensioen. Daardoor had ik tijd genoeg en besloot 
destijds weer een hond te nemen. Er was een losloopgebied bij de Ulebelt en ik heb 
initiatief genomen om daar speeltoestellen voor honden te bouwen. Via de Gemeente 
is dat geregeld en is er nu een Kwispelveld  ingericht bij de Ulebelt. Ondertussen is er 
zelfs een pup bijgekomen in huize Vroklage.  Bij mijn oudere overburen onderhoud ik de 
tuinen en ik heb hun huizen geschilderd. Ik ben dit jaar gestopt met tennissen en golf nu 3 
jaar in Diepenveen. Ik kan niet stil zitten en kreeg ook steeds meer behoefte aan grotere 
uitdagingen. Na een gesprek met ad interim voorzitter Ben de Fooij over mijn contract 
als trainer kreeg ik kort daarop een mailtje van de nieuwe penningmeester, Marcel de 
Jonge, met de vraag of ik interesse had voor de functie van voorzitter. Het aanstekelijke 
gesprek met een paar enthousiaste leden van het nieuwe bestuur gaf de doorslag en een 
paar dagen later was het een feit. Uitdaging genoeg voorlopig.

Wat zijn de knelpunten momenteel?
Organisatorische structuur aanbrengen, veel aandacht en waardering voor 
vrijwilligerswerk, moderne toepassingen, zoals pinautomaat, website en sociale media 
sterk promoten, knelpunten aanpakken zoals aangegeven in de denktank documenten, 
waarvoor nog dank aan de makers ervan. Ook meer aandacht voor groei bij de afdeling 
handbal. Veel werk bij de commissie voetbal zowel bij selecties als breedtesport. Verder 
willen we graag dat alle commissies groeien, zodat de werkdruk van de vrijwilligers lager 
wordt en men meer plezier heeft in het uitvoeren ervan. Er moeten ook beslissingen 
genomen worden met betrekking tot de toekomst qua  accommodatie, de inrichting van 
onze kantine en meer sfeer en zeker ook gastvrijheid voor alle bezoekende verenigingen. 
Er is ondertussen wel een sfeerteam opgericht, die bij alle wedstrijden van het 1e de 
kaartverkoop, een programmaboekje, muziek en een omroeper regelt. Ook willen 
we graag weer pupillen op het veld als de spelers het veld betreden. Dit sfeerteam, 
voornamelijk bestaand uit jongens van het 7e team, zal bij de eerste thuiswedstrijd al 
actief zijn. Ik ben benieuwd wat ze allemaal gaan realiseren.

Heeft een grote vereniging voor- of nadelen?
Het voordeel van een grote club is dat we veel keuze hebben en daardoor goede 
selecties kunnen realiseren, dit in tegenstelling tot kleine clubs, die al blij zijn dat de teams 
compleet zijn. Ook wij hebben uitdagingen genoeg om het een heel stuk beter te krijgen 
binnen deze grote club. Met 1350 leden heb je ook een heel sterk kader nodig en erg 
veel trainers/leiders en coördinatoren. 
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De Exploitatiecommissie is overal bij betrokken en zorgt voor de bezetting achter de 
bar met enorm veel mensen. We gaan proberen op alle fronten structuur aan te brengen. 
Vergelijkingen met vroeger, de dorpscultuur contra stadskarakter. Betrokkenheid van 
ouders contra de kinderen afzetten en weer ophalen. Je kunt mensen ook binden door 
activiteiten buiten het voetbal om. Organiseer dingen die “hot” zijn bij grote groepen 
kinderen in een tijd waar er al erg veel keuzes zijn voor de jeugd.

Wat vind je van het huidige vrijwilligersbeleid/(jeugd)kader?
We moeten daarbij het volgende afvragen: wat doen we, voor wie doen we het en 
waarom? Met deze vragen kun je de huidige vrijwilligers benaderen en samen bewust 
worden van de effecten van je inspanningen en keuzes. Durf iets totaal anders te doen.
Hoe denk je mensen bereid te krijgen om vrijwilligerswerk te gaan doen?
In de komende maanden wordt er in de kantine een beurs gehouden, een soort 
marktplaats voor vrijwilligers. Hier presenteren de bestaande commissies zich en 
geven ze uitleg over wat ze doen. Ik denk dat er bij veel mensen weerstand is tegen 
verplichtingen, zoals vergaderen, aanwezig MOETEN zijn, veel tijd kwijt, druk druk druk. 
Toch zijn heel veel mensen bereid om IETS te gaan doen. Daarom willen we graag in 
contact komen met mensen, die wel iets willen, maar niet direct  “gevangen “ worden 
in vele verplichtingen. Men moet een soort gewenningsperiode mogen meemaken en 
daarna pas beslissen of het iets voor ze is. We gaan vrijwilligerswerk koppelen aan het 
lidmaatschap. Meer hierover de komende weken.

Plannen voor 2017 korte en lange termijn
Op korte termijn of inmiddels gebeurd is betaling met pin in de kantine mogelijk. De 
warme hap moet weer komen. Verkoop van koffie op de begane grond. En heel belangrijk 
een duidelijke structuur binnen de vereniging. Promoten van Damesvoetbal en Handbal. 
We hebben ook een nieuwe groep in de sponsorcommissie, die de zaken weer snel en 
goed moeten oppakken  en de sponsoren weer enthousiast betrekken bij de vereniging.
Op lange termijn moeten we de best georganiseerde vereniging van Deventer worden!! 
Dat betekent gastvrij, goed georganiseerd, sociaal betrokken, een veilige omgeving en een 
sporthal voor de handbal.

Ik bedank Albert voor dit interview en ik zie een voorzitter die met heel veel 
enthousiasme en energie SV Schalkhaar wil gaan leiden naar een nog mooiere en 
enthousiaste vereniging.

Jolanda Bergman
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Filmavond

Zaterdag 10 december werd er door de NSA voor het eerst een 
filmavond georganiseerd voor de C- en D jeugd van de handbal 
en voetbal. Om enig idee te krijgen hoeveel kinderen er zouden 
komen, hebben we een uitnodiging verstuurd met het verzoek 
om aanmelding. In totaal hadden zich 28 jongens en meisjes 
opgegeven, maar helaas kwamen zij niet allemaal. Toch werd deze 
1e filmavond goed bezocht met 22 kinderen. Er was zelfs een 
compleet handbalteam aanwezig, de D1.

De commissie had de kantine en gang leuk ingericht met diverse filmposters en een 
rode loper bij binnenkomst. De eerste meisjes waren al om 19.00 uur aanwezig. Om 
19.30 uur was de zaal goed vol en kreeg iedereen voor aanvang van de film een bakje 
popcorn. Toen kon de film beginnen: Johnny English met hoofdrolspeler Mr. Bean. Na wat 
opstartproblemen met betrekking tot de Nederlandse ondertiteling kon de film beginnen. 
Al gauw lag er veel popcorn op de grond en waren de mobieltjes bij de meiden ook vaak 
interessanter dan de film! Gelukkig waren er ook nog kinderen die wel geinteresseerd 
naar de film keken. Om 20.30 uur was er pauze met gratis ranja en ging de bar ook open. 
Om 21.15 uur was de film afgelopen en was iedereen ook razendsnel vertrokken.
De opkomst voor deze filmavond was goed te noemen.

Jolanda Bergman NSA
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Sportontbijt 2017

De NSA is het nieuwe jaar goed begonnen met het organiseren van het jaarlijkse 
sportontbijt. We hadden besloten om iedereen tegelijk te laten ontbijten van 8.30 tot 
10.00 uur. De weersomstandigheden waren niet best deze morgen doordat er sneeuw 
en ijzel lag, maar er kwamen toch nog 25 kinderen met ouders. Het was erg gezellig en 
lekker. Vele eters hadden na het sportontbijt nog een handbal- of voetbalwedstrijd.

Wij wensen alle leden van onze vereniging een goed en sportief 2017 en welkom bij de 
activiteiten van de NSA die nog komen: de bitterballenbingo en de vossenjacht.

Thea Wielens NSA

Rectificatie bitterballenbingo
De bitterballenbingo voor alle D en E jeugd gaat dit jaar NIET door!
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Rubriek ‘Nieuws uit de Sponsorhoek’.

Rabobank houdt wederom de      
    ‘Hart voor Salland’-actie.

Rabobank Salland is altijd een gewaardeerde sponsor geweest van SV Schalkhaar.
Enige jaren hebben zij hun sponsorbeleid gewijzigd, waardoor wij geen financiële 
vergoeding meer krijgen in ruil voor bijv. enkel en alleen reclame uitingen op ons 
complex e.d. De Rabobank heeft onder de naam “Hart voor Salland” een eigen systeem 
ingevoerd voor het besteden van de sponsorgelden. Jaarlijks stelt de Rabobank via ‘Hart 
voor Salland’ een deel van hun winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)
verenigingen en maatschappelijke instanties, waarvan de hoogte wordt bepaald door het 
aantal ontvangen stemmen.

Alleen personen, die een rekening bij een Rabobank hebben lopen en lid zijn van de 
Rabobank, mogen stemmen.
LET OP: Als klant is men dus niet automatisch lid van Rabobank Salland. Bij de 
persoonlijke gegevens in internetbankieren is te zien of men lid is. Ook kan hiervoor met 
de bank worden gebeld via (0570) 50 85 55. Lidmaatschap bij de Rabobank is gratis en 
geeft geen enkele verplichting, je ontvangt alleen ieder kwartaal het magazine ‘Dichterbij’.

In 2016 was Hart voor Salland weer een groot succes. Bijna 360 organisaties hebben in 
totaal € 150.000,- verdeeld. Ieder lid van de bank krijgt 5 stemmen, die kunnen worden 
toegekend aan verenigingen en stichtingen, die zij een warm hart toedragen. Aan één 
organisatie mag een lid maximaal drie stemmen geven, de overige 2 stemmen moeten aan 
2 andere organisaties  worden gegeven. Het spreekt voor zich, dat ons advies luidt om 
drie stemmen aan SV Schalkhaar toe te kennen.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Hoe werkt het stemmen?
Alle leden van Rabobank Salland ontvangen in de 2e week van maart een stemkaart met 
daarop een persoonlijke toegangscode, zodat ze in de periode tussen 10 t/m. 20 maart 
hun stemmen kunnen uitbrengen. Vorig jaar hebben ruim 7.650 leden in totaal 37.515 
stemmen uitgebracht. Dat leverde per stem € 4,- op. Op onze club Schalkhaar werden 
254 stemmen uitgebracht, waardoor wij een cheque van € 1.016,00 in ontvangst mochten 
nemen tijdens de grote finalebijeenkomst.

Om deze stemronde te mogen stemmen, moet je medio februari 2017 aangemeld zijn als 
lid van de Rabobank, anders ontvang je de stemkaart niet op tijd. Na de stemming zal op 
maandag 10 april a.s. in de Schouwburg de uitslag bekend worden gemaakt en de cheques 
worden uitgereikt aan de deelnemende organisaties. De sponsorcommissie hoopt dat 
deze actie een groter succes zal worden dan vorig jaar en doet daarom een oproep aan 
alle Rabobank-rekeninghouders.

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

Frans Haarman, sponsorcoördinator SV Schalkhaar
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SV Schalkhaar Handbal is op zoek naar   
   scheidsrechters en een trainer

Bij de handbal zijn wij hard op zoek naar scheidsrechters.
Bij iedere wedstrijd die de jeugd speelt zijn er natuurlijk vrijwilligers nodig.Wil jij iets 
toevoegen aan onze mooie club? 
Geef dat dan door!
Je hoeft echt geen ervaring of iets te hebben! We begeleiden je in de regels en in het 
fluiten. Dus wij zoeken vaders, moeders, leden die wedstrijden willen fluiten voor de 
vereniging. Heb je interesse of wil je meer informatie, graag mailen naar: 
handbal@svschalkhaar.nl

                                              
SV Schalkhaar, afdeling Handbal,  is voor het seizoen 2017 -2018 op zoek naar een 
enthousiaste trainer voor haar dames- en A-teams. Wij zijn een groeiende vereniging 
en willen met deze teams binnen afzienbare tijd de lat hoger kunnen leggen. Dit zien 
we als een uitdaging en daar kunnen we jou goed bij gebruiken.

Herken je deze  uitdaging en wil je met ons meedenken over én werken met onze 
handbalvereniging, waar zowel plezier als prestatie belangrijk is, dan gaan wij graag in 
gesprek.

Voor meer informatie graag contact opnemen met Yvonne Meijerink,  
email: handbal@svschalkhaar.nl of  06-52811319.

Gezocht: Handbaltrainer m/v
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Mixtoernooi
Eén keer per jaar houden 
we bij handbal een 
mixtoernooi. Dan maken 
we 3 mixteams van de 
Dames 1, de A1 en de 
A2. Dit jaar werd dat 
toernooi gehouden op 20 
december en 2 januari. Na 
afloop van het toernooi 
op 2 januari hebben wij 
een nieuwjaarsborrel 
gehouden, georganiseerd 
door paar meiden van 
de Dames en de A. Met 
wat chips, borrelnootjes 
en een drankje hebben we gezellig gekletst. Ook is er nog extra aandacht besteed aan 
het afscheid van Ronnie en René, die natuurlijk heel veel hebben betekent voor de club. 
Kortom, we hebben er een leuke avond van gemaakt met z’n allen. Zo zijn we 2017 goed 
begonnen. 

Sophie te Wierik
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Hoe lang lid? Ja, 40 jaar!

Ronald Coobs is veertig jaar lid van sportvereniging Schalkhaar. Een hele goede 
reden hem in het zonnetje te zetten.

Ronald is geboren in Deventer en als driejarige met zijn familie verhuisd naar Schalkhaar. 
Sporten heeft hij altijd gedaan. Eerst korfbal en vanaf de C-leeftijd is Ronald gaan 
voetballen. De vereniging in het dorp lag voor de hand. Zijn vader was vroeger zeer 
actief betrokken bij het voetballen en lid van de Altijd Blijvende Commissie (ABC). 
Zij zorgden via verschillende activiteiten voor extra inkomsten voor de vereniging. 
Het vrijwilligerswerk is Ronald met zo’n actieve vader met de paplepel ingegoten. 
‘Waarschijnlijk heeft mijn vader mij al lid van de voetbalvereniging gemaakt, voordat ik 
ging voetballen’, zegt Ronald met een lach. Naast het sporten is Ronald ook 25 jaar lid 
geweest van muziekvereniging Sint Caecilia in Schalkhaar. Het blijkt … Ronald is een man 
van de lange lidmaatschappen.

Als ik Ronald vraag naar welke positie in het veld hij het leukst vond, antwoordt hij heel 
eerlijk: ‘Toen ik begon met voetballen was al snel duidelijk dat mijn balgevoel niet helemaal 
optimaal was. Vandaar dat mijn eerste en enige positie in het veld tussen de doelpalen was 
… keeper dus.’ Helaas waren er in die tijd zeer veel getalenteerde keepers. ‘Echt hoog 
gevoetbald heb ik daarom niet. 
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Het waren mooie tijden met heel veel schik.’ Al lang geleden is Ronald gestopt met 
zelf voetballen. Naast het sportieve plezier – en dat sporten goed voor je gezondheid 
is - vindt Ronald ook de sociale contacten binnen de vereniging erg belangrijk. ‘Het lid 
zijn van SV Schalkhaar is eigenlijk een gewoonte. Een mooie vereniging. Ook een grote 
vereniging. Maar waar je je als dorpeling ook nog makkelijk thuis voelt. Het is gewoon een 
mooi cluppie met leuke mensen.’

Na veel jaren heel actief te zijn geweest  heeft Ronald even pauze genomen. Dat snap 
ik best als ik luister naar al zijn activiteiten. ‘Op 15-jarige leeftijd ben ik begonnen 
als leider. Eerst als leider van D3, daarna van D2 en als snel van D1. We hadden met 
zijn allen veel plezier met de wedstrijden, de kampen, de uitjes, et cetera. Ook veel 
wedstrijden opgetreden als scheidsrechter. Na jaren de D1 te hebben begeleid heb ik de 
overstap gemaakt naar de B1 en een aantal jaar later naar de A1. Toen vooral als leider/
grensrechter en verzorger. Bij deze jongens heb ik aardig wat kuitjes gemasseerd en 
waterzakken gevuld. De laatste twee jaar was ik betrokken bij het 2e elftal van Schalkhaar. 
Dit als leider en 
verzorger.’ Een lijst waar 
hij trots op mag zijn. En 
de vereniging is Ronald 
heel dankbaar … zonder 
dit soort leden kan een 
vereniging niet bestaan! 
Ik merk tijdens het 
gesprek dat Ronald niet 
raakt uitgepraat over 
zijn vrijwilligerswerk. 
‘Fantastische kampen 
gehad in onder meer 
Denemarken, België, 
Duitsland en zelfs één 
in Frankrijk. Ook de pupillenkampen waren ronduit geweldig. Wat een schik en plezier 
hebben we beleefd met de jongens. Wanneer je terugdenkt aan al die activiteiten en 
gebeurtenissen kan je niet anders dan een tevreden glimlach op je gezicht krijgen.’
En dan is Ronald nog niet klaar. ‘Ook de voorbesprekingen, de trainingen, de wedstrijden, 
de (soms lange) ritten naar de uitwedstrijden, allemaal dingen die je bijblijven. Mooi toch 
om hele concerten van André Hazes mee te blèren rijdend naar een uitwedstrijd?’
Het enige minpuntje was een rode kaart in een wedstrijd. Ronald legt uit: ’Maar ja, wat 
doe je als verzorger als er een speler een schop krijgt en pijn heeft? Juist, helpen! Dan 
maar het veld in zonder toestemming …’.
En … vult Ronald aan: ‘Als ze iemand voor een evenement nodig hebben, kunnen ze me 
altijd bellen. Dan kijk ik of ik mee wil helpen.’
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Zijn er ook verbeterpunten voor de vereniging? Daar is Ronald heel duidelijk 
in. ‘De verbeteringen moeten vooral komen vanuit de leden. Als iedereen zijn steentje 
bijdraagt, wordt de vereniging steeds mooier en leuker. Dus niet zeuren en klagen, maar 
de handen uit de mouwen en wat doen. Je krijgt er veel positieve energie voor terug!’
Aan het einde van het gesprek wil Ronald graag nog iets kwijt. ‘Natuurlijk kon dit alles 
niet zonder de steun van mijn thuisfront. Wanneer je zoveel tijd in een vereniging 
investeert, kan dat alleen als ze daar thuis achter staan. Dus bij deze wil ik Carmen en 
Merel bedanken voor hun steun. En … natuurlijk een woord van dank aan alle spelers, 
leiders, trainers, kader en een ieder die het mogelijk maakt om met plezier op het 
voetbalveld rond te lopen. Dus van bestuur tot aan de schoonmaak en alles wat er tussen 
zit. Jullie doen goed werk en daardoor kon ik ook goed werk doen!’
Een echte verenigingsman spreekt!

Katinka Roebert

Contactinformatie leden ethische commissie

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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Het jaar 2016 zit er bijna op. Een mooi moment om iedereen die via de VriendenLoterij het SV Schalkhaar 
Stichting Bo Minnée initiatief ondersteunt hartelijk te bedanken voor hun support. Twee weken geleden 
hebben Jason Westerkamp (SV Schalkhaar 1), Anton Post (SV Schalkhaar 2) en Frans Hassink (SV Schalkhaar 
3) onder de kerstboom in de kantine een cheque van 1.750 euro kunnen overhandigen aan Patty en Peter 
Minnée van de stichting.  

Over Stichting Bo Minnée                                                                                                                                
De Stichting Bo Minnée (htpps://www.stichtingbomninnee.nl) is door Peter en Patty uit Schalkhaar opgericht 
ter nagedachtenis aan hun dochter Bo. Namens haar wordt aan gezinnen met een ernstig ziek kind een steun in 
de rug gegeven. Omdat ze naast de zorgen om hun kind vaak andere zorgen krijgen door de ziekte van hun 
kind. De stichting helpt die “andere zorgen” op te lossen. Dankzij het SV Schalkhaar Stichting Bo Minnée 
initiatief heeft de stichting een vijftal gezinnen uit Deventer en omgeving in de maand december kunnen 
helpen.  

Het initiatief van de spelers van SV Schalkhaar 1, 2 en 3                                                       
Vorig seizoen hebben de spelers van SV Schalkhaar 1, 2 en  3 besloten een goed doel te gaan ondersteunen. 
Dat is de Stichting Bo Minnée geworden. Met trots spelen SV Schalkhaar 1, 2 en 3 wekelijks met het logo van de 
stichting op de mouw van hun wedstrijdshirt. Via sponsoren en supporters wordt de stichting ook in het 
seizoen 2016/2017 ondersteund. 

Word ook supporter                                                                                                                    
Supporter van de stichting word je door te gaan spelen voor het SV Schalkhaar Stichting Bo Minnée initiatief in 
de VriendenLoterij. 50% van elk verkocht lot gaat naar dit doel. Je kan op twee manieren supporter worden: 

 Door mee te gaan spelen in de loterij. Ga naar https://www.vriendenloterij.nl/mee-spelen.htm             
Vul je gegevens in, geef bij “een club of vereniging naar keuze” aan dat je SV Schalkhaar gaat 
ondersteunen. 

 Door, als je al meespeelt met een lot  in de VriendenLoterij, met dat lot te gaan spelen voor het SV 
Schalkhaar Stichting Bo Minnée initiatief. Je kunt dit wijzigen via de Ledenservice van de loterij, 
telefoonnummer 0900 – 300 1400. Geef aan dat je voor SV Schalkhaar wilt gaan spelen. 
 

     Stichting Bo Minnée en de spelers van SV Schalkhaar 1, 2 en 3                                               
wensen je een heel goed en sportief 2017! 
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Interview Bas Tijhaar

Het jongste gezicht in het nieuwe bestuur van SV 
Schalkhaar is dat van Bas Tijhaar (24). Vanuit de 
Commissie Communicatie wil hij ervoor zorgen dat de 
vereniging meegaat in de tijd van nieuwe media.

Bas is sinds 5-jarige leeftijd lid van de club en momenteel 
wekelijks in de voorhoede te vinden van het 6e,, waar hij 
samenspeelt met zijn jongere (maar langere) broer Stef. Vader 
Chris voetbalde jaren in het eerste en zus Lianne speelde 
ook jaren in Dames 1 van de handbaltak, waar moeder Ria 
leidster was.

Toen de Schalkhaarse freelance journalist en communicatieadviseur werd gevraagd om 
deel uit te maken van de werkgroep communicatie in aanloop naar de oprichting van 
het nieuwe bestuur, kon Bas volgens hem geen ‘nee’ zeggen. “Ik had voor mijn gevoel 
genoeg nieuwe en waardevolle ideeën die in mijn ogen beter bij de huidige tijd passen.” 
Onder andere op het gebied van de website en social media was er volgens hem winst te 
boeken.

Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep bleek die visie al snel te worden gedeeld. 
Maar er was meer dat Bas uiteindelijk over te streep trok om daadwerkelijk tot het 
bestuur toe te treden. “Sinds de overgang van de Wijtenhorst naar de Horsterhoek en 
de enorme groei van onze club, ben ik de binding op sommige plekken wat kwijtgeraakt. 
Daar kan je dan over klagen, maar je kan er ook wat aan doen. Door ‘ja’ te zeggen en 
zitting te nemen in het bestuur hoop ik weer meer mensen binnen de vereniging te leren 
kennen en ook meer betrokkenheid te creëren, met name bij de jongere leden.”

Inmiddels heeft de website al een flinke make-over gekregen. Dat was een belangrijke 
actie, vindt Bas. “Ontwikkelaar ReMarkAble heeft dat uitstekend opgepakt waardoor 
er nu een platform staat dat past bij de uitstraling van onze club en ook nog eens qua 
functionaliteiten aansluit bij onze wensen. Een website is een soort digitaal visitekaartje, 
dus erg belangrijk.”

Ook op social media zijn de eerste resultaten al zichtbaar. “Een groep van enthousiaste 
mensen maakt hier echt werk van. Er wordt veel gedeeld, van de voetbal en handbal tot 
de biljart. Zo ben je overal toch een beetje bij of weet je in ieder geval wat er gebeurt 
binnen de club.“

lees verder na de advertentiepagina’s
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Bas hoopt in de nabije toekomst meerdere mensen enthousiast te krijgen om een 
steentje bij te dragen aan SV Schalkhaar als vereniging. “Met name dus de jongeren. Daar 
zit ongekend veel talent en energie. Kijk bijvoorbeeld naar de jongens van het 7e die de 
handschoen oppakken om een sfeerteam te vormen rond wedstrijden van het eerste. 
Daar kan ik van genieten. Maar dat soort gasten moet je ten eerste weten te bereiken en 
ten tweede ook de ruimte geven. Ze moeten fouten kunnen maken en creatief kunnen 
zijn. Die ruimte krijgen ze.”

Bas, bedankt voor dit interview!
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Agenda van S.V.Schalkhaar

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

12 feb (zo) Wesepe DS2 - SV Schalkhaar DS1  Olst, de Hooiberg
12 feb (zo) MVV ‘29 – Schalkhaar   Harbrinkhoek, Frielink
19 feb (zo) Schalkhaar - Colmschate ‚33  Horsterhoek
21 feb (di) Klaverjassen    Horsterhoek
22 feb (wo) Deadline Goal
22 feb (wo) Handbal Heuidarptoernooi (D, E en F) Olst, De Hooiberg
26 feb (zo) Schalke 04 – Hoffenheim   Vertrek Horsterhoek
04 mrt (za) Vossenjacht (E – F en mini’s)  Horsterhoek
05 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Lettele DS2  Sporthal Schalkhaar
07 mrt (di) Klaverjassen    Horsterhoek
12 mrt (zo) Schalke 04 – Augsburg   Vertrek Horsterhoek
12 mrt (zo) DSC DS1 - SV Schalkhaar DS1  Deventer, Keizerslanden
12 mrt (zo) Robur et Velocitas – Schalkhaar  Apeldoorn, SP Kerschoten


