
Van de redactie

Deze editie is het smullen voor onze handballende leden. Interviews met de voorzitters 
van handbal in onze serie Stelt u zich eens voor…,  met Joke Balster en Hetty Hollander, 
als vrijwilligers van het jaar van Technische Zaken handbal en Joke is daarnaast ook 
benoemd tot erelid. We maken kennis met Fieke, speelster in Dames 1 van handbal. Maar 
natuurlijk is het ook voor voetballende, biljartende, jeu de boulende leden en alle andere 
leden goed te lezen over het hoe en wat bij handbal. 
Is er dan geen nieuws van andere geledingen binnen de vereniging? Jawel, er is een 
geslaagde editie Vossenjacht geweest, het verslag en foto’s kunt u in deze Goal vinden 
en de voorzitter praat ons in de Bestuurshamer bij over de actuele zaken binnen de 
vereniging.
En tja, de redactieleden handbal zijn ditmaal zeer actief geweest, zou het door het 
heerlijke voorjaarsweer komen?Wij wensen u wederom veel lees- en kijkplezier.

Redactie Goal
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Bestuurshamer

Het is eind maart als ik dit schrijf en ik zie in 
de tuin de krokussen, narcissen en hyacinten de 
grond uitschieten en ook de tulpen en andere 
voorjaarsbloeiers komen met hun kopjes omhoog. 
De primula’s vlogen bij SV Schalkhaar de deur uit 
en brachten een prachtig bedrag op voor het goede 
doel, namelijk de kankerbestrijding. Met dank aan de 
vrijwilligers die dit weer belangeloos voor dit doel 
deden.

Hoofdtrainer
Onze hoofdtrainer, Marc Lobbert, is intussen in het ziekenhuis in Apeldoorn 
geopereerd aan zijn voet. Hij zal de wedstrijden de afgelopen tijd vanuit zijn 
scootmobiel hebben moeten bekijken en hopelijk zal hij, ten tijde van het verschijnen 
van deze Goal, al weer kunnen lopen zonder hulpmiddelen. We zijn Chris Jansen 
erg dankbaar voor zijn bereidheid om Marc te vervangen gedurende zijn weken van 
herstel.

Kantine
We hebben op de nieuwjaarsreceptie een aantal beelden getoond van de dingen die 
we graag willen realiseren. Als het goed is kunnen we, als u dit leest, nu pinnen in de 
kantine. Een volgende stap is om de “warme en gezonde hap” te gaan realiseren. Dat 
gaan we doen, maar we zullen eerst een beroep op velen gaan doen om te helpen 
met deze realisatie. Om zowel op de zaterdag als op de zondag een bordje patat en 
een bordje gezond te kunnen aanbieden zijn extra handjes noodzakelijk.  We hebben 
begrepen dat bijna alle voetballers deze voorziening graag morgen gerealiseerd willen 
zien en dat is ook onze wens. Hierbij doen we een beroep op jullie allemaal: meld 
je dan spontaan aan om te helpen met het team, dat zich met de realisatie van dit 
belangrijke onderwerp gaat bezighouden in zowel de aanschaf, de installatie als het 
gebruik en onderhoud.
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Tweede project
Een tweede project dat we graag willen realiseren is de bouw van een buitenlocatie voor 
de uitgifte van koffie/thee etc. Er wordt een projectgroep samengesteld om een plan te 
maken voor de bouwtechnische kant, de inrichtingskosten en de noodzakelijke bezetting 
van deze gewenste uitbreiding. 
Op de langere termijn wordt gekeken naar de bouw van een ruimte op de begane 
grond voor een wedstrijdsecretariaat in combinatie met een projectiemogelijkheid voor 
videobeelden van trainingen/wedstrijden en voldoende ruimte voor de nabesprekingen 
van de jeu de boules-wedstrijden. Ook de kantine-upgrade staat op de agenda en ook 
daarvoor zal een plan van aanpak worden gemaakt.
Met de realisatie van de twee eerstgenoemde projecten verwachten we een flinke groei 
van onze exploitatie en hopen daarmee de financiering te kunnen verantwoorden.

Nieuwe bestuursleden
Moniek Obdeijn en Loes Aarnink zijn toegetreden tot het bestuur en wij heten de 
beide dames van harte welkom. Het bestuur is de laatste maanden druk bezig met de 
organisatorische structuur en heeft de wens om alle taken in onze vereniging onder te 
brengen in een overzichtelijke organisatie. Een organisatie die voor iedereen duidelijk 
is en waar de verantwoordelijkheden helder zijn. De beide nieuwe bestuurleden 
zullen proberen om structuur aan te gaan brengen bij de kleine commissies of  “losse” 
kaderleden, zodat zij weten bij wie ze moeten zijn met hun vragen of opmerkingen.

Vrijwilligersbeurs
We hebben afgelopen 8 april een vrijwilligersbeurs gehouden en ik hoop dat die activiteit 
een enorm succes is geweest en er veel vrijwilligers bij zijn gekomen. In ieder geval kan ik 
u melden dat Christel Naezer zich samen met Tamer Kapikiran gaat bezighouden met het 
stagebeleid en de begeleiding van alle stagiaires binnen onze vereniging. Christel wensen 
we daarbij ook veel succes.

Top talenten toernooi
De pupillenwedstrijden als voorwedstrijdjes bij het eerste team zijn een enorm succes. 
Het plezier spat van de kinderen af en ook de ouders zitten op het randje van de bankjes 
op de tribune. Om nog even bij de pupillen te blijven: de officiële mascotte van het 
Nederlands Elftal komt 21 mei de hele dag op ons complex. Op die dag houdt de KNVB 
in samenwerking met ons een TOP TALENTEN TOERNOOI voor de beste meiden van 
Nederland. Als je wilt zien hoe goed meiden kunnen voetballen, dan is dit het moment 
om te zien hoe ze er voor staan. Ze doen niets meer onder voor de knapen. 11 Mei, 
op een woensdagmiddag ca 17.00 uur, wil de KNVB ook graag een wedstrijd bij ons 
spelen met meiden onder 14 tegen een selectieteam (beste jongens en meisjes) van SV 
Schalkhaar onder 14. 
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Voorafgaand aan deze wedstrijd kunt u vanaf de tribune een training voor deze groep 
meiden bekijken. U bent van harte welkom. 

Ook dit jaar mogen we weer blij zijn met de organisatie van het TOP TALENTEN 
TOERNOOI van de KNVB op ons complex. De beste meiden van Nederland spelen die 
dag een groot toernooi op onze drie kunstgrasvelden. Vorig jaar was het al een succes en 
ook dit jaar hopen we dat u even de tijd neemt om te zien dat vrouwenvoetbal enorm in 
de lift zit. De koffie staat klaar en hopelijk zien we U op 21 mei.

Ik sluit af in de wetenschap dat we in de beslissende fase zijn gekomen van het 
kampioenschap van de 2e klasse en ik hoop dat we een spannend einde van de 
competitie mogen krijgen. 

Met sportieve groeten
Namens het bestuur,
Albert Vroklage

Nieuwe leden

Leeftijdscategorie Naam Lid sinds
Senioren Jeroen Kooiman 7-3-2017
Onder 7 Sebas Udink 7-3-2017
Onder 11 Stefano van Dun 12-3-2017
Onder 13 Nylan Broeknellis 14-3-2017
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Dames 1 een lid rijker

Wat is je volledige naam?
Mijn naam is Fieke Roetert Steenbruggen

Wat is je leeftijd?
Ik ben 22 jaar

Wat voor opleiding/werk doe je?
Ik zit in het derde jaar van mijn opleiding Media & Entertainment Management. 
Momenteel volg ik de minor Online Communicatie op de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. Vanaf september ga ik stage lopen en afstuderen. 

Waar ben je geboren?
Ik ben geboren in Wijhe, een klein dorpje tussen Deventer en Zwolle. 

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Een aantal maanden geleden ben ik in Deventer komen wonen en het leek mij leuk om 
via de handbal nieuwe mensen te leren kennen. Ik woon op de Vijfhoek, dus Schalkhaar is 
dichtbij. 

Wat is je ‘handbalverleden/handbalcarrière’?
Tot 6 jaar geleden heb ik bij Wijhe ’92 gehandbald, ik ben toentertijd gestopt vanwege een 
blessure. Toch heb ik de kriebels weer gekregen en heb nu veel plezier in het handballen. 

Wat vind je het leukst aan SV Schalkhaar?
Ik ben nog niet heel lang lid van SV Schalkhaar, maar de sfeer bij de trainingen en 
wedstrijden van de Dames 1 is erg leuk. 

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een groot voorbeeld. Het is wel erg leuk om te zien hoe gedreven en 
enthousiast de Nederlandse handbaldames spelen. 
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Wat is je positie?
In het veld sta ik op de opbouw en in de hoek.

Op welke positie zou je nu willen kunnen spelen en waarom?
Ik ambieer niet echt een positie die ik graag zou willen kunnen. Ik heb altijd opbouw 
gestaan, maar momenteel sta ik vaker in de hoek. Daarom zou ik mijzelf graag willen 
verbeteren op de hoek. 

Fieke, bedankt voor deze kennismaking!

Sophie te Wierik

Stelt u zich eens voor:  het nieuwe handbalbestuur

Wij, Nico de Haan (52) en Frans van Oldeniel (50) zijn per 1 september 2016, “als 
tandem”, voorzitter geworden van de Commissie Handbal Zaken (CHZ) bij SV 
Schalkhaar. Yvonne Meijerink, Astrid 
Coobs en Jose Smit (TZ) maken de 
CHZ compleet, respectievelijk als 
secretaris en penningmeester. Tevens 
behartigen wij de belangen van de 
handbal in het hoofdbestuur van SV 
Schalkhaar. 

Nico is dagelijks te vinden als 
directeur aftersales bij Pouw 
automotive en Frans als ondernemer 
bij Assendorp installatietechniek en 
Bergstrom koeltechniek.
Door de betrokkenheid bij de handbal van onze echtgenotes Eugenie en Anke en 
onze spelende dochters Emma, Lotte en Jet zijn wij in juni 2016 uitgenodigd door de 
Commissie Technische Zaken (TZ) op de handbal vrijwilligersbeurs. Op deze avond 
waren veel bestaande en toekomstige vrijwilligers aanwezig om vrijwilligerstaken op zich 
te nemen. Veel belangrijke taken werden deze avond ingevuld, waarop wij elkaar aankeken 
en samen besloten voorzitter van de CHZ te worden.
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SV Schalkhaar
Sportcomplex 
De Horsterhoek

Telefoon 0570 - 623 512
Internet www.svschalkhaar.nl

Inschrijving
Jeugdleden 2017

Voetballen bij 
SV Schalkhaar?
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Sportcomplex De Horsterhoek Schalkhaar

Op de volgende data zijn er kaderleden aanwezig om  
inschrijvingen van nieuwe jeugdleden te behandelen: 

do. 20 april, ma. 15 mei,  

ma. 12 juni 2017
Inschrijvingen vinden plaats tussen
19.00 en 20.30 uur in onze kantine.

Wij raden u i.v.m. de grote belangstelling aan 
om uw inschrijving ruim op tijd te regelen.

Vragen: ledenadministratie@svschalkhaar.nl
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Aandachtspunten
Toen wij als CHZ in september zijn begonnen, hebben we eerst kennis gemaakt met de 
meeste vrijwilligers en de structuur binnen de handbalvereniging. Nu zijn we met een 
grote groep vrijwilligers bezig met de inventarisatie, structuur en beleidsplan van onze 
handbalclub. Het helder krijgen van bovenstaande punten moet zorgdragen voor een 
goed fundament op een goed draaiende handbalclub waar iedereen zijn voldoening kan 
halen.

Plezier, presentatie, ontspanning en vriendschap moeten de basis zijn voor vele 
vrijwilligerstaken, die nodig zijn om zowel binnen als buiten de “handbalvelden” onze 
vereniging te laten bloeien. Iedereen binnen de club zal dus een vrijwilligersbijdrage 
moeten leveren voor SV Schalkhaar.

Ambitie
Handbal is ook bij SV Schalkhaar een snelgroeiende sport. Vooral bij de jongste jeugd is 
er een enorme aanwas van jong talent. Bij de oudere jeugd en bij de senioren willen we 
graag groeien naar meer leden zodat we meer teams kunnen vormen.
SV Schalkhaar  heeft de ambitie om te groeien tot een bloeiende handbaltak waarbij op 
alle leeftijden handbal gespeeld kan worden op prestatie of recreatie.

Sporthal
Wij zijn voorstander van een sporthal bij het voetbalcomplex. Als omnivereniging is 
het goed om samen op één complex eenheid uit te stralen waar jongens en meisjes, 
mannen en vrouwen hun sport samen kunnen beoefenen en sociale contacten kunnen 
onderhouden.

Nico de Haan en Frans van Oldeniel

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



Postkantoor
”de Zandpoort”

HUUB OBDEIJN
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Wim SpaansWim Spaans

0570 - 59 53 51

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

Dag en nacht bereikbaar

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

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

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

Specialist in duurzame verlichting
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Vossenjacht 2017

Zaterdagavond 4 maart was het weer zover. De jaarlijkse vossenjacht van SV Schalkhaar 
werd gehouden. Deze keer deden er maar liefst 27 vossen mee! Ook gingen we voor het 
eerst in de nieuwe wijk De Wijtenhorst lopen.

Om 17.50 uur kwamen de eerste kinderen in de kantine. Hier kregen de kinderen 
allemaal een hesje en uitleg en kreeg de begeleiding het antwoordenformulier en de 
(nieuwe) route.

De vossen waren ondertussen verspreid door de wijk aan het wandelen of fietsen. Zo 
kon je onder andere vissers, een pater en een non, een zwerver, de bananenman of opa 
en oma aantreffen. Er waren maar liefst 13 handbalmeiden die zich als vos had opgegeven.

De groepen met handbal- en voetbalspelers moesten 20 handbal- of voetbalvragen 
beantwoorden. Hoe heet het stadion van Almere City, noem 2 assistent trainers van Ajax, 
uit welke plaats komt de handbalvereniging met de sponsornaam Oosting? Ook moest er 
onderweg nog een voetbal worden hooggehouden of zo snel en vaak mogelijk gestuiterd 
worden met een handbal.
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Tegen 20.15 uur waren alle groepen weer terug in de kantine of al naar huis. Daar kregen 
de kinderen ranja en een zakje chips. In totaal hebben 90 kinderen meegedaan aan de 
vossenjacht, waaronder ook veel handbalmeisjes.
Terwijl de vossen na afloop in de kantine aan een broodje kroket zaten, ging het buiten 
regenen! Het was een geslaagde vossenjacht en natuurlijk een bedankje voor alle vossen.

Winnaars vossenjacht 2017
Op dinsdag 21 en woensdag 22 maart werden de volgende teams verrast met een prijsje, 
omdat ze winnaar zijn geworden bij de vossenjacht.
Groep 1: winnaar voetbal F9
Jack, Ryan, Julian, Finn, Tatum, Lynn, Tessa en Esmee.
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Groep 2:  winnaar handbal F1
Milou, Jet, Zoe, Anniko, Chiara, Tara, Sam en Maud.
Deze groep had als enige team alle antwoorden goed!!

Groep 3: winnaar voetbal E10
Mitch, Kaj, Milan, Emma, Frank, Menno, Luca, Hidde-Jan, Brian, Jorn, Ibbe en Anes.

Hopelijk zien we volgend 
seizoen weer net zoveel of 
meer teams verschijnen bij de 
vossenjacht.

Namens de NSA
Jolanda Bergman 



Vrijwilligers van het jaar

Bij handbal zijn uitgeroepen tot vrijwilligers van dit jaar 
de dames van de TZ, Technische Zaken. Met twee van 
hen, Hetty Hollander en Joke Balster, maken we nader 
kennis, als u hen al niet kent!

Hetty, hoe lang ben je al actief bij SV Schalkhaar?
Ik ben begonnen bij KHC in Deventer toen ik 7 of 8 jaar 
oud was. Op mijn veertiende ben ik naar Schalkhaar verhuisd 
en in 1981 hebben mijn ouders (Hans en Riet Geijsen) de 
handbalvereniging Schalkhaar opgericht. In 1984 is KHC uit 
Deventer, voor het merendeel oudere leden, gefuseerd met 
Schalkhaar. Schalkhaar had als beginnende vereniging vooral 
jongere leden en behoefte aan kader. Ik handbal dus vanaf 1984 
bij Schalkhaar.

Wat heb je er allemaal gedaan? Vrijwillig of niet.
Vanaf dat ik een jaar of zestien was heb ik trainen gegeven, gecoacht en in allerlei 
commissies gezeten.

Wat vind je het mooist aan de club?
Dat is best een moeilijke vraag. Het handballen is mij zo van huis uit meegegeven, dat 
het eigenlijk al heel lang “gewoon” deel uit maakt van mijn leven. Ik vind het het leukste 
spelletje wat er is en hoop het ook nog een tijdje te kunnen doen. De verbondenheid 
binnen de club vind ik denk ik het mooist. Er zijn tijden dat die verbondenheid er gewoon 
is, maar er zijn ook tijden dat je daar samen wat meer moeite voor moet doen. Maar dat 
is dan ook wel een uitdaging!

Je geeft op dit moment de Dames 1, A1 en de A2 training, wat vind je daar het 
leukst aan?
Toen ik jong was heb ik jaren teams getraind en gecoacht De combinatie trainen en 
coachen is op zich het leukst. Je bent dan toch meer een onderdeel van het team. De 
laatste jaren coachte ik alleen een team omdat ik trainen, coachen, zelf nog handballen 
en TZ eigenlijk te veel van het goede vind. Dat ik dit jaar train en coach is eigenlijk uit 
nood geboren. Ik vind de groep ook wel heel groot, maar probeer er samen met Renate 
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en Pascale zo goed mogelijk een invulling aan te geven. Wat ik het leukst vind is om een 
stuk bewustwording over te brengen: kijken naar je tegenstander en handballen naar de 
situatie en daarbij ook uitgaan van én geloven in je eigen kracht!

Wat is je leukste herinnering bij SV Schalkhaar?
Ik heb veel leuke herinneringen. Mijn leukste herinneringen zijn er toch wel een paar 
uit de oude doos. Om er een paar te noemen: de promotiewedstrijd naar de derde 
divisie, de weekenden naar Giethoorn, clubdagen, kerstwandelingen, de jeugdkampen 
(als speelster, maar ook als begeleider). Maar naast dit soort zaken ook gewoon de 
verbondenheid met mensen en dat is misschien wel de rode draad!

Wat was je hoogtepunt?
Qua handbal de promotie van de eerste klasse naar de derde divisie, onder andere samen 
met Marion Wijnberg.

Daarnaast is Joke Balster benoemd tot erelid, ook Joke werd geïnterviewd:

Van speelster in het eerste tot erelid, het handbalverhaal van Joke Balster.

Toen Schalkhaar werd opgericht, ben ik daar begonnen 
als trainer. Ik speelde toen nog bij Actief. Na een aantal 
seizoenen ben ik gestopt met trainingen geven en ben voor 
Schalkhaar gaan spelen, eerst  in het tweede team en daarna 
bij de recreanten. Na een aantal jaren ben ik weer trainingen 
gaan geven en heb ik diverse teams gecoacht, ook ben ik 
toen deel uit gaan maken van de TZ.

Het hoogtepunt van mijn speelcarrière lag eigenlijk dus bij 
Actief. Daar heb ik vanaf mijn zeventiende gedurende tien 
jaar in het eerste team gespeeld en in de afdelingsselectie 
gezeten.

Ik heb veel leuke herinneringen bij Schalkhaar en er komen nog steeds nieuwe bij en 
het mooist aan de club Schalkhaar is, naast natuurlijk het handbal op zich, de sociale 
contacten die belangrijk zijn. Ik heb nog steeds één á twee maal per jaar een uitje met 
mijn vroegere medespeelsters.

Hetty en Joke, bedankt voor dit inkijkje!

Sophie te Wierik
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Agenda van S.V.Schalkhaar

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

18 apr (di) Start veldtrainingen handbal  Horsterhoek
20 apr (do) Inschrijving jeugdleden   Horsterhoek
23 apr (zo) Schalkhaar - Voorwaarts Twello  Horsterhoek
25 apr (di) Deadline Goal
30 apr (zo) KOSC – Schalkhaar   Ootmarsum, ‘n Tooslag
2 mei (di) Klaverjassen    Horsterhoek
7 mei (zo) Schalkhaar - PH Almelo   Horsterhoek
13 mei (za) Handbal H-toernooi   Horsterhoek
14 mei (zo) WSV – Schalkhaar   Apeldoorn, de Voorwaarts
15 mei (ma) Inschrijving jeugdleden   Horsterhoek
16 mei (di) Klaverjassen    Horsterhoek


