
Van de redactie

Allereerst heten we van harte welkom Koray Gulsen, die gaat voetballen bij O9, en Floris 
Görtz, die zal gaan voetballen bij O11. 
In deze Goal vindt u onder andere het verslag van het jaarlijks 10 over rood 
biljarttoernooi, de kantineprijzen die vanaf 1 maart jongsleden gehanteerd worden, de 
actualiteiten van ons Hoofd Jeugdopleiding en wist u dat handbal een H-team heeft?
Veel leesplezier,

Redactie Goal
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 Colofon, Jaargang 51, Maart 2017 
   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:  15 april 2017.  
Deadline aanleveren kopy: 21 maart 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

Op het moment dat ik dit stukje schreef kwam het 
bericht van het overlijden van Willem Bolleboom. 
Hans, zijn broer, stuurde ons een mail. Harry Schrijver 
heeft een mooi stukje geschreven dat wij op de 
website hebben geplaatst.
Verder wensen we Jan van Pluuren, trainer van onder 
andere JO11-4 een spoedig herstel van zijn hartaanval 
en Wim Vunderink, actief bij de groep Beheer & 
Onderhoud, wensen wij een voorspoedig herstel van 
zijn zware operatie.

Rubbergranulaat
We hebben de stukken gelezen over het onderzoek van de VU en beseffen dat er in 
het granulaat stoffen zitten die de gezondheid zouden kunnen schaden. Het RIVM 
heeft een onderzoek gedaan en de bevindingen staan uitgebreid op internet. In het 
recente onderzoek uit Amerika  zijn de bevindingen van Mevrouw Griffin getoetst en 
haar bevindingen zijn vergeleken met andere leeftijdsgenoten die niet op kunstgras 
sporten of helemaal niet sporten. Er waren geen significante verschillen tussen het 
aantal leukemiepatiënten van beide groepen. Er zal verder onderzoek volgen, maar 
vooralsnog zien wij nu geen reden om de velden niet te gebruiken.

Van de bestuurstafel
Het besturen van een grote vereniging  is een flinke uitdaging. De zaken die we 
als bestuur willen oppakken zijn talrijk en  we hebben eigenlijk te weinig tijd en 
mogelijkheden om alle zaken op korte termijn te realiseren. We proberen ons wel te 
houden aan de beloftes en hebben al diverse stappen gezet. Een spoedklus mag het 
echter niet worden en we gaan voor kwaliteit. 
De commissie voetbal  heeft een concept bedacht, waarbij de trainingen voor het 
komende seizoen voor alle teams  altijd doorgaan. De komende weken zullen alle 
trainers worden uitgenodigd om dit concept te bespreken. We zullen ook iedereen, 
leden en ouders, duidelijk moeten maken dat we op basis van vrijwilligheid voor zo’n 
grote vereniging ook erg veel vrijwilligers nodig hebben. We willen borgen dat  ook de 
teams in de breedtesport trainingen kunnen krijgen, maar zijn daarbij ook afhankelijk 
van de medewerking van vele ouders. Het  nieuwe plan kan heel goed werken en 
biedt veel voordelen. Wordt vervolgd.
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De commissie sponsoring heeft de handen vol aan de voorbereidingen voor het digitale 
tijdperk. Alle sponsoren zullen op tijd informatie ontvangen over de vele mogelijkheden 
van sponsoring.

De exploitatiecommissie is druk geweest om de digitale kassa’s en pinautomaten te 
installeren en iedereen te instrueren die in aanmerking komt voor bardiensten. Een 
hele uitdaging, maar wel een verrijking van de mogelijkheid om te betalen. Er wordt ook 
gewerkt aan een plan voor vervanging van het meubilair en het  inrichten van de kantine 
met een warme sfeer.  

Jason Westerkamp heeft recent onderzoek gedaan naar ons vrijwilligersbeleid en 
de resultaten daarvan gedeeld in een presentatie aan een flinke groep bestuurders 
en commissieleden. Wij zijn blij met de resultaten van zijn onderzoek en zullen de 
aanbevelingen zo goed als het kan toepassen.

Ynze van Beek en zijn sfeerteam proberen de zaken rond de wedstrijden van ons eerste 
elftal  op te poetsen en deden dat de eerste keer al bijzonder goed. Ze zoeken nog naar 
een doelpunten-tune en de realisatie daarvan om dat toe te passen. Mogelijk dat u ook 
op zaterdag in de toekomst bij de pupillen een mascotte kunt tegenkomen??

Er wordt erg veel georganiseerd binnen onze vereniging en er lopen soms acties binnen 
onze vereniging waarvan  het bestuur niet op de hoogte is. Vaak zijn dit terugkerende 
acties en met een bijzonder goede reden en meestal goed voor onze omzet en voor 
het doel van de initiatiefnemers. We willen de structuur binnen de vereniging beter 
organiseren en op de hoogte worden gebracht van alle activiteiten. Nu worden er 
diverse dingen georganiseerd, maar het kan iets beter en we kunnen elkaar dan helpen 
als een soort kruisbestuiving. We onderzoeken of de samenvoeging van verschillende 
belangengroepen een bredere commissie kunnen vormen met een budget. Deze 
commissie kan dan verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en voor de realisatie van 
de gewenste activiteiten. De eerste gesprekken zijn geweest en ook dit onderwerp wordt 
vervolgd.

Na een sneeuwperiode, gevolgd door vorst en het afgelasten van diverse wedstrijden, 
hopen we dat we nu al weer een aardig stukje op weg zijn in de competitie. We wensen 
alle teams in voetbal en handbal veel succes en hopen op een mooi voorjaar.  

Namens het bestuur
Albert Vroklage
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Prijswijzigingen kantine

 Vanaf 1 maart jl. zijn er wijzigingen opgetreden in de alom bekende prijslijst. Velen van 
jullie zullen al geconfronteerd zijn met de veranderde prijzen.

 
Sinds lange tijd is er weer eens kritisch naar de prijzen gekeken. Er is gebleken dat een 
groot deel van de prijzen niet meer strookt met de huidige inkoopprijzen. Vandaar dat SV 
Schalkhaar per 1 maart 2017 de volgende prijzen hanteert:

Dranken:  
Aantal 
bonnen:

Koffie/Thee/Choco € 1,30 1
Cappuccino/Wiener/Au Lait € 1,50 1
Koffie + koek € 1,60
Koek € 0,50
Ranja € 0,30
AA € 1,70 1
Cola/ sprite/ etc (flesje) € 1,70 1
Chocomelk/Fristi (blikje) € 1,70 1
Dubbelfris / Multi-fruit (flesje) € 1,70 1
Aquarius 500 ml € 2,50 2
Bier (glas) € 1,70 1
Bier (kan) (8 bonnen) € 13,00 8
Speciaal bier / gluten vrij € 2,50 2
Bier malt / radler (flesje) € 2,50 2
Wijnen (rood/wit/rosé/moesel/port) € 1,70 1
Bacardi cola/ Passoa Jus (blikje) € 3,00 2
Comsumptiebonnen á 9 st. € 14,50
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Snoep:   
Zakje snoep (klein) € 0,80
Zakje chips (Naturel/Paprika/Dorito) € 0,80
Zakje Bits € 0,50
Mars, Snickers, etc € 0,80
Lolly € 0,30

Snacks:   
Broodje Ham / Kaas € 1,00
Rookworst € 2,00
Broodje bapao € 1,50
Sausijzenbroodje € 1,50
Hot dog € 1,50
Bal gehakt € 2,00
Broodje hamburger / cheeseburger € 2,50
Broodje kroketburger / mexicano / 
gehakt € 2,50
Tosti Ham/Kaas € 1,50

Met vriendelijke groeten,
Namens de Exploitatie Commissie
Erik van Empel

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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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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Bijltjesdag!
 

Zo kon je de halve finales op vrijdag 21 januari wel 
omschrijven. Vanwege het hoge niveau viel de ene 
na de andere grote naam af voor de finale van 10 
over Rood!! 
Uiteindelijk waren het de 10 gegadigden die 
mochten vechten voor de titel Kampioen 10 over 
Rood 2017! Na een zinderende finale, waar de 
meest mooie ballen werden gemaakt, was het Jan 
Slinkman die als eerste de 10 caramboles behaalde. 
Een absoluut terechte winnaar! Hij werd vergezeld 
op het podium door nummer 2 Bennie Bult en 
nummer 3 Richard van den Berg. 

Weer een fantastisch toernooi en dank aan de organisatie, sponsoren, de voorzitter voor 
de prijsuitreiking en de barvrijwilligers. Tot volgend jaar!!

Rudie Verwoolde



IN MEMORIAM WIM BOLLEBOOM

Oud-Schalkhaarder Wim Bolleboom is deze week op 63-jarige leeftijd overleden. Hij 
voetbalde bij onze vereniging in de pupillen, de jeugd en tenslotte, begin jaren zeventig, 
in het eerste elftal. Wim was een standvastige back met een tomeloze inzet en had 
daarnaast de nodige aanvallende kwaliteiten. Een voetballer die alles voor zijn sport over 
had. 
In de zomer van 1973 ontmoet hij tijdens een vakantie in Spanje zijn toekomstige vrouw 
Nesia uit het Zuid-Hollandse Asperen. Enkele jaren later trouwen zij en krijgen dochter 
Cécil en zoon Jos. Wim woont, werkt en voetbalt inmiddels in Asperen.
Eind jaren tachtig wordt hij tijdens werkzaamheden door een noodlottig ongeval 
getroffen en raakt grotendeels verlamd. Bijna dertig jaar zit hij gekluisterd aan de rolstoel 
maar hij houdt iedereen op de hoogte van de laatste sportnieuwtjes en herinnert zich elk 
stoffig voetbalgebeuren tot in de kleinste details.
Vele jaren is Wim dé gast tijdens het jaarlijkse seniorentoernooi in zijn woonplaats dat 
na enige jaren zijn naam zal dragen: Het Willem Bolleboom Toernooi. Steevast is dan ook 
een Schalkhaars team met supporters present. Van die dagen geniet Wim enorm. 
De laatste jaren geniet hij vooral van zijn kleinkinderen Liam en Dean.
Maar met het verstrijken van de jaren vermindert zijn fysieke gestel en ondanks alle 
goede zorg heeft Wim de strijd tenslotte moeten staken.
Wij wensen de families veel sterkte deze dagen en in het bijzonder Nesia die al die 
jaren alles heeft gegeven aan haar Wim en dag en nacht bij hem was, de kinderen en 
kleinkinderen.

Namens SV Schalkhaar
Harry Schrijver
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Jeugdopleiding Sv Schalkhaar

Jeugdselectietrainers 2017/2018
Bij de 2e teams zijn inmiddels diverse gesprekken afgerond en dat resulteerde in de 
volgende overeenkomsten:

Sv Schalkhaar O15-2 komt onder leiding van Jordi Rijker. Jordi schuift door vanuit 
O13-2 en doet het natuurlijk fantastisch in dit seizoen. Zijn omgang met spelers gaat 
vrij makkelijk en het plezier bij spelers is zichtbaar aanwezig. Het zorgt voor een mooie 
ontwikkeling bij dit team en dit willen we graag belonen in een stap naar O15. Daarnaast 
zal Jordi komend seizoen gaan starten met de trainerscursus TC3.

Sv Schalkhaar O17-2 komt onder leiding van Raymond Frijlingh. Raymond schuift door 
vanuit O15-2. Ook Raymond gaat het allemaal vrij makkelijk af en hij weet de juiste snaar 
bij spelers te raken. Dit seizoen hoopt hij zijn TC3 af te ronden en kan hij een en ander 
toepassen op O17.

Dit betekent dat Stefan Woestenenk er mee stopt. Stefan heeft aangegeven te druk te zijn 
met werk en studie en dat een en ander even niet te combineren valt. Daarnaast is de 
trainer van O13-2 nog niet bekend.

Spelers bij BVO’s en KNVB
Jeremy Hansen traint bij FC Twente.
Emirhan Turk traint bij Go Ahead Eagles.
Thom Veenbergen traint bij Vitesse.

Chloë Westendorp en Alyssa Hengst trainen en spelen respectievelijk bij de KNVB 
Meiden O13 en O14. Sam Deters traint bij de KNVB O11.

Uiteraard heel veel plezier allen!
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Wederom debuut O19-1 speler in Sv Schalkhaar 1
Na Rokay Haafkens, Ahmet Erdem, Noah Hamersma, Sem Faber 
en Tom van Rossum, heeft nu ook Sidar Gunesli zijn debuut 
gemaakt. Nu al 6 spelers die zichzelf mogen presenteren op 
dat niveau. Van harte Sidar. Op de foto staat Sidar met Koen 
Klosters.

Overigens is intern besloten dat O19-1 speler Ahmet Erdem 
vanaf nu volledig lid is van Sv Schalkhaar 1. Als 1e jaars O19-
speler is dit voor hem een fantastische kans en een compliment 
voor de jeugdopleiding. Van harte Ahmet.

Seizoen 2017/2018 start pas na de vakantie.
De KNVB heeft, in overleg met de amateurverenigingen, ingestemd 
met het verzoek om het voetbalseizoen later te starten en te eindigen. 
Door pas na de zomervakantie te beginnen met de bekerwedstrijden 
in het weekend, wordt verwacht dat minder voetballers hun eerste 
wedstrijden hoeven te missen. Hierdoor kunnen trainers, spelers, 
teams en verenigingen zich optimaal voorbereiden op de start van het 
seizoen.

De start van het seizoen zal op zaterdag 2 september zijn en hier zal de eerste bekerwedstrijd 
gespeeld worden. De eerste competitiewedstrijd zal dan op zaterdag 23 september zijn en het 
seizoen zal eindigen op zaterdag 26 mei. Hierna starten de nacompetities. 
Daarnaast is er een flexibele winterstop, in een periode van 6 weken moeten er 4 wedstrijden 
gespeeld worden en kunnen teams in onderling overleg de wedstrijd verplaatsen in die 6 weken.

Al met al een mooie stap van de KNVB en voor het voetbal. Een ieder kan rustig op vakantie, 
teams kunnen zich goed voorbereiden op het seizoen en er worden meer wedstrijden gespeeld in 
de lente en dus met mooi weer. Een en ander wordt komend seizoen getest en daarna komt er een 
definitieve beslissing of aanpassing.

Marcel Emmink
Hoofd Jeugdopleiding
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Wist u dit al over ons handbal H-team (5 en   
    6 jarigen)?

Dat Babette heel goed ziet waar de andere kinderen vrij staan?• 
Dat Elise heel goed de vrije plekken in het veld weet te vinden?• 
Dat Isa heel goed kan verdedigen?• 
Dat Laura ook bij de F2 speelt en het spelletje dan ook al heel goed kent?• 
Dat Loes tijdens het tweede toernooi meteen al gescoord heeft?• 
Dat Luna heel goed op de goal kan schieten?• 
Dat Nina de jongste is en voor elke bal gaat?• 
Dat Suus een echte doorzetter is en dus nooit opgeeft?• 
Dat Musa sinds kort meetraint en heel hard kan rennen?• 
Dat alle kinderen het leuk vinden om te keepen?• 
Er inmiddels al 3 toernooitjes zijn gespeeld?• 
Dat ze ook al een paar wedstrijdjes gewonnen hebben?• 
Dat ze begeleid worden door verschillende ouders?• 
Dat de ouders op de tribune net zo enthousiast en fanatiek zijn als de kinderen in • 
het veld?
Dat handbal ook op deze leeftijd een superleuke sport is?• 

Ben je 5, 6 ,7 of 8 jaar en wil je ook een keer meetrainen bij de handbal? Elke 1e dinsdag 
van de maand is er van 16.00 t/m 17.00 uur een inlooptraining. Je mag dan meteen 
meedoen en als je het leuk vindt, mag je dan nog een aantal keren vrijblijvend meetrainen. 
Ben je ouder dan 8 en wil je graag eens vrijblijvend meetrainen, neem dan contact op met  
handbal@svschalkhaar.nl

Marieke Hegteler
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SVS E4

Na vorig jaar als F2 een heel goed seizoen gedraaid te hebben in de eerste klasse, 
waarin we keurig tweede werden, is het dit jaar aanpoten als E4 in de tweede klasse. 
Met name het fysieke verschil met de vele tweedejaars E-teams heeft de E4 in de eerste 
seizoenshelft regelmatig de kop gekost. Voetballend zie je de jongens echter steeds 
beter worden, dus we gaan ons uiterste best doen om hoog te eindigen deze tweede 
seizoenshelft!
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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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In de verdediging spelen Thijs en Floyd, mannen van de gestampte pot die een stevig 
duel niet schuwen. Op het middenveld zijn Rick en Abe de motortjes van de ploeg, die 
met hun inzet en inzicht de boel aan het draaien houden. Tim, Levy en Samuel bemensen 
de vleugels, waarbij Tim opvalt door zijn techniek, Levy door zijn inzicht en Samuel 
door zijn snelheid. Max en Teun hebben allebei een vlammend schot en zorgen voor de 
doelpunten, hoewel onze middenvelders ook regelmatig een goaltje meepikken. Keepen 
doen we allemaal, een vaste keeper hebben we niet, en dat is geen probleem gaat boven 
verwachting goed!

Het leuke aan de E4 is dat ze ontzettend graag voetballen en altijd enthousiast zijn. 
Daardoor ontwikkelen ze zich snel, zowel als team als individueel. In het veld gaan 
ze voor elkaar door het vuur, en als iemand een keer een foutje maakt wordt er niet 
gezeurd tegen elkaar. Ook langs de lijn is de opkomst altijd hoog en wordt er fanatiek 
maar altijd positief aangemoedigd. Dank daarvoor aan alle ouders! 
Helaas voor onze jongens kon Albert de lokroep van het pluche niet weerstaan en kreeg 
Jan spontaan last van zijn hart bij de gedachte dat hij de jongens nu 2x per week in het 
gareel moet houden. Maar met wat hulp van ouders is heel snel de vacature van trainer 
tijdelijk ingevuld, top! Albert, vanaf deze plaats nogmaals dank voor vele jaren inzet als 
trainer van onze jongens en Jan, van harte beterschap en hopelijk tot gauw op het veld!

L(ij)eiders E4

Stelt u zich eens voor...

In de serie Stelt u zich eens voor… vervolgen we de 
kennismaking met onze bestuursleden. Ditmaal zijn dat Huub 
Swartjes en Jan-Willem Roelofs. Samen met Tamer Kapikiran 
vormen zij de Commissie Voetbal. We maken ditmaal een 
uitstapje naar het voorstellen van deze Commissie. 

Speel jezelf ook voetbal? Heb je ook nog andere 
sporten gedaan? Of andere dingen?
Huub speelt in het vierde elftal van SV Schalkhaar. Als kind 
heeft hij een jaar of negen aan judo gedaan en Huub houdt 
enorm van skiën. 
Jan-Willem voetbalt bij zijn jeugdliefde RDC, waar hij 
voorheen uitkwam voor Roda. Zijn zoon en dochter spelen 
bij SV Schalkhaar. Daarnaast fietst Jan-Willem regelmatig op 
zijn racefiets.

Huub Swartjes
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Tamer speelt momenteel geen voetbal. Hij heeft gevoetbald 
bij Go Ahead, Gazelle en Sallandia. Tamer is al 28 jaar lang 
ondernemer en actief in meerdere sectoren, onder andere 
in de reisbranche, het onroerend goed en de sport bso.

Op welke plek op het veld speel je?
Huub: Momenteel speel ik vaak rechtsbuiten. Ik heb eigenlijk 
overal wel gespeeld op het veld. In de jeugd heb ik tot in de 
C/B nog wel incidenteel gekeept.
Mijn eerste wedstrijden in het eerste heb ik onder Frans 
Leushuis als rechtsback gespeeld. Later heb ik eigenlijk 
voornamelijk in de spits gespeeld.
Jan-Willem speelt rechtsback of spits. Tamer speelde altijd 
centraal achter.

Hoe lang ben je lid van Vereniging Schalkhaar?
Huub is vanaf zijn achtste lid van de vereniging. Huub: Ik heb 
vanaf mijn zevende een half jaartje bij Activia gespeeld, die 
hadden toen weinig jeugd en ik kon bij SV Schalkhaar niet 
eerder op voetbal. Jan-Willem is geen lid van SV Schalkhaar, Tamer is ongeveer 10 jaar lid 
van SV Schalkhaar. 

Hoe ben je betrokken geraakt bij het bestuur of bij de Commissie Voetbal?
Huub: In het vierde spelen veel Schalkhaarse jongens. Wij praten veel over voetbal en 
het reilen en zeilen binnen de vereniging, er heerst een grote betrokkenheid bij de club, 
net zoals bij veel andere teams trouwens. De veranderingen die SV Schalkhaar heeft 
ondergaan als club, gepaard gaand met sociaal-maatschappelijke veranderingen, geeft veel 
stof tot eindeloze discussie, wat natuurlijk erg leuk is, maar wij vonden het noodzakelijk 
om de club nieuw elan te brengen en vooral positiviteit!
Jan-Willem is gevraagd voor het bestuur.
Tamer: Ik ben betrokken geraakt bij de Commissie Voetbal omdat ik doordeweeks 
dagelijks aanwezig ben op het complex,  ik ben actief op de sport bso die zich op het 
complex van SV Schalkhaar bevindt. Voor de sport bso verzorg ik het pedagogisch beleid 
en verzorg ik de sportactiviteiten. Omdat ik toch dagelijks aanwezig ben bekijk ik altijd 
de trainingen van de jeugd en sommige wedstrijden. Voetbalzaken hebben altijd mijn 
interesse gehad en als ik daar SV Schalkhaar bij kan helpen dan is de missie geslaagd. 

Jan Willem Roelofs
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Heb je eerder ook vrijwilligerswerk gedaan voor de vereniging en in welke 
functies?
Huub: Ja, als jeugdspeler gaf ik trainingen aan F teams, ik heb geholpen met verbouwingen 
die er in het verleden zijn gedaan op de Wijtenhorst. Vele jaren hebben wij thuis het geld 
afgegeven voor de kantinedienst. Op de maandagen of de zondagen hielp ik mijn vader 
met geld tellen van de afgelopen week, wat hij dan bij de bank ging afstorten. Als lid draai 
ik mee met de kantinediensten, zo af en toe ben je dan een keer aan de beurt. Sinds een 
jaar of vier spelen mijn zoontjes voetbal, daar help ik met het geven van trainingen en 
zaterdag ‘s ochtends coaching. Dat is echt genieten.

Jan-Willem: Ja, ik heb vrijwilligerswerk verricht als leider van 
een team en ik ben een aantal jaren leeftijdscoördinator 
geweest.

Tamer: Ja. Ik ben als leider sinds zes jaar actief bij 
SV Schalkhaar en als trainer vier jaar. Ik ben nu 
leeftijdscoördinator van de JO13 en JO15. Ook ben ik dus lid 
van de Commissie Voetbal. Coördineren en beleid maken is 
echt mijn ding, zakelijk gezien heb ik daar veel ervaring mee. 
Tevens ben ik ook stagecoördinator van SV Schalkhaar.

Wat doet de Commissie Voetbal?
Huub vertegenwoordigt samen met Jan Willem Roelofs de 
Commissie Voetbal in het bestuur.
Huub: Zoals bij de meeste verenigingen hebben wij een 
scheiding in selectiesport en breedtesport. Jan-Willem en ik 
hebben een verdeling gemaakt, waarbij ik mij het meeste richt 
op het selectiebeleid binnen de club en Jan-Willem op de 
breedtesport, maar we ondersteunen elkaar waar het nodig is.
De Commissie Voetbal zorgt voor de organisatie van het voetbal binnen onze vereniging. 
Via de structuur van de Commissie Voetbal brengen wij informatie vanuit het bestuur of 
de KNVB naar de leden en ouders van de jeugdleden. Daarnaast proberen wij onze leden 
zo goed mogelijk te faciliteren in het uitoefenen van hun sport en ouders te betrekken 
bij hun kinderen en de vereniging. Ook ouders willen wij goed faciliteren in het doen van 
vrijwilligerswerk. Denk daarbij aan informatieavonden over trainer- of leiderschap, maar 
ook door het bieden van cursussen. 
Tamer vult aan: Taken van ons zijn onder andere ontwikkelen, uitvoeren en toezicht 
houden op het technisch beleid. Wij stellen per leeftijdscategorie vast welke 
vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd, wij zorgen voor een goede 
overgang van de junioren naar de senioren. Wij stellen samen met de hoofdtrainers 

Tamar Kapikiran



trainingsprogramma ‘s vast per leeftijdscategorie en overleggen regelmatig met trainers 
en leeftijdscoördinatoren.

Wat zijn de speerpunten van de commissie? Wat zijn de verbeterpunten van 
de commissie?
Huub: Een speerpunt is de vacante vrijwilligerstaken binnen de commissie zo snel 
mogelijk in te vullen, zodat de communicatie zonder onderbreking zo snel en goed 
mogelijk naar onze leden en ouders stroomt. Vele handen maken immers licht werk. 
Er zijn écht meer handen nodig, waarbij verstand van voetbal helemaal geen criterium 
is! Helder en positief communicerende mensen, daar hebben wij behoefte aan. De 
organisatie staat eigenlijk goed, alleen is deze al jaren onderbezet.
Jan-Willem: Ja, en het op peil krijgen van kader eneen goede verhouding tussen selectie 
en breedtesport creëren en bewaken.
De verbeterpunten van de Commissie zijn dat er samen met het huidig bestuur onder 
aanvoering van Albert Vroklage gekeken wordt naar waar op korte termijn behoefte aan 
is. Het onderwerp wat veel aandacht vraagt is inderdaad vrijwilligers Hier ligt op korte 
termijn de grootste uitdaging.
Ook Tamer benadrukt het belang van voldoende vrijwilligers: Dat alles goed 
georganiseerd is, is niet vanzelfsprekend. En groot zijn als club is mooi, maar het vergt ook 
veel vrijwilligers, daar zijn we echt afhankelijk van.

Wat maakt de vereniging Schalkhaar tot zo’n mooie vereniging? Wat zijn de 
verbeterpunten?
Huub: Het is inderdaad een mooie vereniging. De mensen maken het uiteindelijk een 
mooie vereniging. Een plek waar je je prettig voelt bij de mensen om je heen. Waar 
veel plezier wordt gemaakt en waar we met respect met elkaar omgaan. Ik zou graag 
meer positiviteit binnen de vereniging zien. Dat is echt iets wat wij als nieuw bestuur 
overal proberen uit te dragen. Ik heb er moeite mee als goede bedoelingen van 
vrijwilligers soms via Facebook door eigen leden negatief bekritiseerd worden. Daar 
schiet echt niemand wat mee op en het doet afbreuk aan het positieve imago van het 
vrijwilligerswerk. Communiceer positief over je eigen club, laat zien dat je er trots op 
bent. Op die manier zullen vrijwilligers ook eerder instappen, want het is leuk om hier 
wat aan bij te dragen. Het glas is wat mij betreft altijd halfvol!
Jan-Willem: Dat er voor een ieder ruimte is om op zijn of haar niveau te voetballen. En 
wat betreft de verbeterpunten, heel SV Schalkhaar is door de jaren heen snel gegroeid 
en dan loop je tegen groeistuipen aan zoals te weinig kader en de juiste aandacht kunnen 
geven aan teams en spelers. Wat jammer is, is dat SV Schalkhaar een club is geworden 
waar leden komen sporten en veel vragen maar weinig geven. Met uitzondering van 
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natuurlijk de vrijwilligers die nu en in het verleden wel hun schouders eronder zetten. 
Dat moet echt veranderen willen we een club blijven die er toe doet!

Wat zijn leuke anekdotes die je bij de vereniging hebt meegemaakt?
Huub: Tja dat zijn er honderden. Misschien eentje vanuit mijn jeugd. Omdat ik ook heel 
erg graag het pupillenkamp weer terug wil zien binnen onze club. Daar leer je van kleins 
af aan al je leeftijdsgenoten kennen en dan speelt het even geen rol of je in de E1 of de 
E12 speelt, dat verbroedert en maakt het verschil tussen een vereniging en een club. 
Jongens groeien dan samen op in de club en kennen elkaar bij naam. De jongen uit de 
E1 kan misschien wel heel goed voetballen, maar met die jongen uit de E12 kun je toch 
veel plezier maken, die is echt cool. Dat geeft binding en maakt je trots om erbij te willen 
horen. Daarbij maak je hier zoveel leuke dingen mee, dat blijft je je hele leven bij.

In de D, toen was ik waarschijnlijk 12 jaar, zijn wij op voetbalkamp gegaan, volgens mij 
naar België, maar ik weet het niet meer zeker. Wij sliepen in ieder geval met een aantal 
elftallen, allen SV Schalkhaar, op een grote zaal in stapelbedden, telkens 2 stapelbedden 
bij elkaar. Er was ook een grote sporthal bij, dat weet ik nog, omdat we daar ‘s nachts 
stiekem de lampen aan hadden gedaan en zijn gaan voetballen. Met zo’n hele grote groep 
kinderen is het natuurlijk een grote gezellige bende. Uiteraard wilde niemand slapen en 
werd er tot laat in de avond gekeet. Luide muziek, zingen, spelletjes doen, etc.  
Toen de begeleiding het welletjes vond werd er natuurlijk ingegrepen. Na een aantal keer 
waarschuwen werd de leiding steeds strenger. In die tijd hadden wij nog een draagbare 
cassettespeler mee. Toen ik uit mijn bed was geslopen om de muziek hard aan te zetten, 
kwam Ben Span onverwacht binnen. Hij was echt heel erg boos en was ons helemaal 
zat. Op dat moment lag ik midden in de zaal, en dus niet in bed, weggedoken achter een 
bankje bij de cassettespeler, die ik nog niet had aangezet. Ik moest stilletjes heel erg 
lachen om de speech van Ben en drukte op record en nam de gehele tirade van Ben op. 
Ik weet nog dat ik het wel even benauwd kreeg omdat dat rode lampje daardoor ging 
branden. Na een paar minuten ging hij boos weer weg, het was muisstil in de zaal. 
De volgende dag speelden wij continu het bandje af. Tegenwoordig zouden ze er een 
mooie rap van hebben gemaakt. Wij hebben Ben en alle andere leiders de tirade nogmaals 
laten horen en er allen enorm om gelachen. Het bandje heb ik jaren later, toen het 
bandjestijdperk al lang was verstreken nog weer teruggevonden en aan de zoon van Ben, 
Patrick Span gegeven, die overigens ook één van de boefjes toen was.

Jan-Willem sluit het interview af: Ik zie op dit moment onder leiding van Albert Vroklage 
als voorzitter wel een bevlogenheid bij andere mensen binnen de club om te bouwen aan 
een mooie en toekomstbestendige vereniging. 

Heren, bedankt voor het interview!
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Agenda van S.V.Schalkhaar

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

12 mrt (zo) Robur et Velocitas - Schalkhaar   Apeldoorn, Sportpark 
       SP Kerschoten
12 mrt (zo) DSC DS1 - SV Schalkhaar DS1  Deventer, Keizerslanden
19 mrt (zo) Schalkhaar - ATC ‘65   Horsterhoek
19 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Nijhof/Broekland DS3 Sporthal Schalkhaar
21 mrt (di) Deadline Goal
21 mrt (di) Klaverjassen    Horsterhoek
26 mrt (zo) SDC ‘12 – Schalkhaar   Denekamp, Sportpark
       De Molendijk
26 mrt (zo) SC Klarenbeek DS1 - SV Schalkhaar DS1 Klarenbeek, 
       MFC Klarenbeek
02 apr (zo) Achilles ‘12 – Schalkhaar   Hengelo (ov), sportpark
       ‘t Wilbert
02 apr (zo) SV Schalkhaar DS1 - CVO DS2  Sporthal Schalkhaar
04 apr (di) Klaverjassen    Horsterhoek
05 apr (wo) Schoolvoetbaltoernooi basisscholen Diepenveen, Horsterhoek
  Schalkhaar, Lettele en Okkenbroek
09 apr (zo) Schalkhaar - Luctor et Emergo  Horsterhoek
18 apr (di) Start veldtrainingen handbal  Horsterhoek


