
Van de redactie

Je hebt zojuist de laatste Goal van dit seizoen opengeslagen. Een rijkelijk gevuld nummer 
met een keur aan verslagen, oproepen en nuttige informatie, onder meer over de gang 
van zaken rondom inleveren en afgifte van de kleding en de nieuwe spelerspassen. Maak 
alvast kennis met de nieuwe trainer, Marc Lobbert en lees zijn gedachten over het nieuwe 
seizoen. Een recordopbrengst via de Hart voor Salland-actie, en de kampioenen zijn in het 
zonnetje gezet. En dat is nog lang niet alles!

Voor de eerste Goal in het nieuwe seizoen kun je je bijdrage alweer sturen naar goal@
svschalkhaar.nl.

De Redactie wenst je veel plezier met deze Goal, en ook een ontspannen en sportieve 
zomerstop!
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Bestuurshamer

Als deze laatste goal bij u op de deurmat valt, is de 
sportieve balans van dit seizoen opgemaakt. Bij de 
handbal zijn er 3 teams kampioen geworden en bij de 
afdeling voetbal 5 teams. Ze zijn gehuldigd tijdens het 
kampioenengala op 10 juni. Ook namens het bestuur 
gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Bij het schrijven van deze bestuurshamer op 2 juni 
jl. staat ons eerste team nog voor hun grootste 
uitdaging. Na een prachtige 2e seizoenshelft en het 
terecht behalen van de nacompetitie hebben ze nog 
één overwinning nodig om voor de 2e keer in de geschiedenis van onze vereniging 
te promoveren naar de 1e klasse. Ik hoop dat de spelers en staf hierin zullen slagen. 
Maar wat ook de uitkomst zal zijn wil ik toch alvast langs deze weg de vertrekkende 
trainer Hans van de Hoop en leiders Jan-Willem Leemkuil en Erik Oldenhof hartelijk 
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij de eerste selectie. Uiteraard ook de 
felicitaties en woord van dank aan de spelers voor de geleverde prestaties. 

Ook een woord van dank aan alle voor SV Schalkhaar uitkomende speelsters/ spelers, 
trainers, leiders, sportverzorging, grensrechters en alle andere kaderleden die mee 
hebben geholpen om dit seizoen tot een succes te maken. Bedankt voor jullie inzet 
en de bijdrage die jullie hebben geleverd.  

Voortgang werkgroep
De werkgroepen hebben hun werkzaamheden afgerond en adviezen uitgebracht. 
Vervolgens is dit besproken met de denktank en het bestuur. Het huidige bestuur 
heeft vervolgens onderstaande besloten: 
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Benoemen van een (overgangs)bestuur voor de periode tot de ALV 2017.
Uitbreiding•	 1 bestuur tot +/- 10 leden 
Nieuw bestuur neemt besluit over portefeuilleverdeling en vult de bestuurlijke •	
vacatures verder in.
Bestuur borgt bestuurlijke continuïteit.•	
Denktank en voorzitter a.i. treden terug.•	
Bestuur werkt op basis van de rapportages van de werkgroepen de aanbevelingen •	
verder uit.
Bestuur plant een tussentijdse ledenvergadering (Juli 2016), om draagvlak te creëren.•	

Gelukkig hebben wij een groep betrokken leden bereid gevonden om de bestuurlijke 
klus op te pakken en zich beleidsmatig te willen bezighouden met het reilen en zeilen 
van onze vereniging. Tijdens een extra ledenvergadering zal uit deze groep er een nieuw 
bestuur voor benoeming voorgedragen worden.

Koninglijke onderscheiding Geert en Riky Obdeijn
De verrassing was groot toen de nietsvermoedende Geert en Riky met een smoes naar 
het Deventer Stadhuis waren gelokt en daar de burgemeester “toevallig” tegenkwamen. 
De verrassing werd nog groter toen hij hen duidelijk maakte dat zij tot lid van de orde 
van Oranje-Nassau waren benoemd. Wij als vereniging hebben hieraan graag meegewerkt 
en mede ondersteuning gegeven voor de voordracht.

Geert Obdeijn is tot een paar jaar geleden altijd als vrijwilliger betrokken geweest bij 
onze vereniging en stichting. Op hoge leeftijd (> 82 jaar) is hij gestopt met zijn activiteiten 
binnen de onderhoudsploeg en is hij het zgn. rustiger (?) aan gaan doen.

Geert (sinds 1978 lid) heeft in verschillende hoedanigheden een belangrijke rol gespeeld 
binnen onze vereniging. Hij was als vrijwilliger jarenlang bestuurlijk actief en was 
daarnaast tientallen jaren een prominent lid van de bouwcommissie en onderhoudsploeg. 
Grote en kleinere verbouwingstrajecten werden, mede onder zijn leiding, uitgevoerd, 
waarbij hij altijd zijn bouwkundige expertise en ervaring belangenloos heeft inbracht ten 
behoeve van de vereniging. 

Samen met andere vrijwilligers was hij gedurende tientallen jaren wekelijks 2 ochtenden 
drukdoende om het sportcomplex te onderhouden. Bij grotere projecten, zoals de 
verbouwing van het clubgebouw op de Wijtenhorst in 1994 en de laatste nieuwbouw 
en ontwikkeling van het sportpark Horsterhoek (2007) was hij bijna dagelijks op het 

1 Besloten is om voorlopig een groot bestuur te benoemen en de beleidspunten vooral op bestuurlijk niveau te 
bespreken, bediscussiëren en middels de consentregel besluiten te nemen. Hierbij zal uiteraard bestaand kader 
en leden betrokken dienen te worden om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Afstemming en commu-
nicatie tussen de verschillende portefeuillehouder en afdelingen/commissies is essentieel. Daarnaast ontstaat 
door een groot bestuur een betere spreiding van taken c.q. werkzaamheden en blijft de tijdsinvestering binnen 
aanvaardbare proporties (max. 4-6 per week). 
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complex aanwezig. 

Ook zijn vrouw Riky was betrokken bij de vereniging. Zo was ze jarenlang actief bij 
verschillende activiteiten zoals de wekelijkse schoonmaak van de kantine en vele losse 
activiteiten (bardienst/keukendienst e.d.) en andere incidentele acties. 
Beiden zijn met hun jarenlange inzet en betrokkenheid een voorbeeld voor anderen. Zij 
verdienen het dan ook, als dank voor hun inzet en de vele uren van vrijwilligerswerk, dat 
dit is beloond met een Koninklijke Onderscheiding. 

Tot	slot	wens	ik	alle	bij	de	vereniging	betrokken	personen	een	fijne	zomer	en	vakantie	
en hoop jullie allemaal, in goede gezondheid, in het nieuwe seizoen weer op ons mooie 
complex te ontmoeten.

Ben de Fooij
Voorzitter a.i.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Jeugdselecties Sv Schalkhaar

Teamindelingen
Inmiddels is eea afgerond en is het wederom een hels karwei geweest voor LC, trainers 
en leiders. Eea is gepubliceerd op de website en zo weet een ieder in welk team hij/zij zal 
spelen in het komende seizoen.

Opvallend in de 3 jaar dat ik deze functie bekleed, is dat 95% tevreden is en 5% een 
enorme druk op dit proces leggen en hun meningen niet onder stoelen of banken steken. 
Soms zijn dit normale gesprekken en komen we er inhoudelijk altijd wel uit. Soms zijn 
dit ook gesprekken waarvan ik denk dat we “Messi” over het hoofd hebben gezien. 
Gesprekken waarin de realiteit ver te zoeken is en ouders enorm veel druk leggen op 
hun kind. Teksten als “mijn zoon is beter dan die ander”, of “jullie snappen er niets van” 
en  “als mijn zoon niet in dat team zit, dan vertrekken we” is schering in inslag in dit soort 
gesprekken. Uiteindelijk vertrekt men dan ook en is dan ook prima. Op de lange termijn 
zal men toch vertrekken en als dit eerder gebeurd, kan ik er wel mee leven. Het is niet de 
mentaliteit die past bij de identiteit van Sv Schalkhaar.

De jeugdselecties hebben als doel om spelers te ontwikkelen richting de zondagselecties 
1,2 en 3. Wie goed is (volgens onze criteria) komt in D1/C1/B1 en A1. Wie er tussenin zit 
zal even moeten wennen in D2/C2 of B2 en krijgt later een kans of blijft op dat niveau. 
Alles wordt bepaald door criteria als oa technische vaardigheden, positie, fysiek en 
mentaliteit. De diverse jeugdselectietrainers helpen spelers in hun ontwikkeling en daar 
zal een speler open voor moeten staan. Ontwikkelt hij zich volgens onze criteria, dan 
komt het meestal wel goed met een speler en dat zijn keiharde feiten. In dit hele proces 
zijn de diverse trainers en ondergetekende te benaderen en geven wij tekst en uitleg. 
Het besef moet er zijn dat plezier het belangrijkste is, net als het besef dat wanneer je te 
hoog wordt ingedeeld en het niveau niet aankunt, dit ten koste gaat van het plezier.

Aan de andere kant, als je niet onderscheidend bent in bijvoorbeeld C2 (2e Klasse), met 
allemaal C1-tegenstanders (weerstand), dan zal het instapniveau naar C1 (2e Divisie) 
of B1 (3e Divisie) er niet komen. Wekelijks en jaarlijks worden spelers bekeken door 
trainers en mijzelf. Zelfs als het een seizoen nog niet goed genoeg is, kijken we een 
seizoen later nog steeds naar de ontwikkeling. Waarom? Omdat wij vinden dat we spelers 
niet te snel moeten afschrijven en zij kansen verdienen. Is het dan nog niet goed genoeg 
om op dat hoge niveau in te stappen, dan blijf je spelen op het 2e niveau. 
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Dat is de realiteit. Is dat erg? Nee! Ook vanuit deze teams kun je uiteindelijk in de 
zondagselecties komen. Kansen krijg je nl altijd bij Sv Schalkhaar, waar wij uiteindelijk op 
zondag met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers spelen. De 1e jeugdselecties spelen al 
jaren op Divisieniveau, de keuzes die wij verantwoordelijken maken (volgens de criteria) 
zijn dan ook gewoon goed en de doorstroom is prima. Dat zal ook niet gaan veranderen. 
Neemt niet weg dat wij altijd in de spiegel kijken en jaarlijks evalueren. Daarin schromen 
we niet om iets wat niet goed is, of beter kan, te veranderen. Die spiegel is niet 
onbelangrijk. Niet in ons technisch jeugdbeleid, maar ook zeker niet bij die “5%” ouders. 

Technisch Opleidings Plan (TOP)
Ook komend seizoen zullen we weer een stap maken met het TOP. De komende periode 
wordt het TOP herschreven en eind augustus zal deze besproken worden met de 
jeugdselectietrainers F tm A. 

Nieuw is dat we voor elke leeftijdsgroep van F tm BA kort beschreven hebben wat van 
belang is in onze jeugdopleiding. Elke lichting van de F tm de C krijgt een 3-tal pijlers 
die voor die leeftijd van belang zijn en daar zullen trainers op moeten trainen/coachen. 
De	nadruk	ligt	vooral	op	“vrijheid”	voor	een	speler	en	meer	specifieke	nadruk	op	
“handelingen en vaardigheden”. De spelers mogen zelf meer gaan ontdekken en moeten 
vooral zelf meer keuzes in het veld gaan maken. 

Het betekent dat we vanaf de B en A-selecties pas gaan starten in een meer tactische 
en fysieke leeromgeving en dit in de laatste 4 jaar, voordat zij de stap maken naar de 
seniorenselecties. In die laatste 4 jaar gaan we ook 4x per jaar individuele gesprekken 
voeren met spelers en een “stappenplan” maken. Spelers kunnen hierin hun 
verwachtingen voor de toekomst uitspreken en wij (trainers, HO) zullen ook aangeven 
wat onze verwachtingen zijn. Gezamenlijk maken wij dan een stappenplan om hen gericht 
naar de seniorenselecties te krijgen.

A1/B1 leveren scheidsrechters voor FE-wedstrijden
Nieuw is dat we de A1 en B1-spelers wekelijks willen gaan inzetten op zaterdag bij de 
FE-wedstrijden. We willen meer betrokkenheid van een ieder en daar horen jeugdspelers 
ook	bij.	Uiteraard	kan	het	zo	zijn	dat	het	kader	zelf	wil	fluiten	en	dat	is	uiteraard	ook	
prima. Maar waar mogelijk gaan we de jeugdselectiespelers inzetten. Begin september, als 
deze competities weer gaan starten, zal dit van start gaan.

Nieuwe indelingsvorm FE
In mei zijn wij gestart met een andere manier van indelen bij de FE-pupillen. Hier was 
het altijd zo dat elk team bij elkaar bleef en met zijn allen overstapten naar het volgende 
team. Dit willen wij veranderen en er voor zorgen dat spelers op het niveau komen te 
spelen, dat het beste bij hem past. Het gaat niet om grote veranderingen (als team bij 
elkaar kunnen blijven, dan veranderd er niets), maar wel om die spelers die hoger/lager 
horen te spelen. lees verder na de advertentiepagina’s
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Te vaak kwam het voor dat we spelers in de lagere D of C tegenkwamen, die ineens 
selectievoetbal (2e Divisie) moesten gaan spelen. Dat is gewoon te laat. Dit proberen we 
nu eerder te ondervangen en hen eerder op hun niveau te laten spelen, zodat zij zich 
eerder kunnen ontwikkelen.

Op 27 mei jl was deze indelingsavond onder een lekker zonnetje, waren er ca 150 spelers 
aanwezig en dit alles onder een grote belangstelling van ouders en familieleden. Vele 
scouts (jeugdselectietrainers) gingen op zoek naar spelers en hier kwamen de nodige 
spelers bovendrijven. Duidelijk in een korte evaluatie was dat we hier wel mee door 
willen gaan en dit 2x per jaar willen gaan doen. Gezien de belangstelling van spelers/
ouders moeten we er misschien zelfs wel een slotfeest (mei 2017) van de EF-pupillen van 
maken. Eea staat in de kinderschoenen, dus tzt meer hierover.

Extra trainingsmoment jeugdselectiespelers
In de afgelopen 2 seizoenen zijn we gestart met O12/O14/O16 en O18, geformeerde 
teams die 6x per jaar wedstrijden speelden of trainden. Die frequentie wordt opgevoerd 
en zal waarschijnlijk naar 2x in de maand gaan. Onder het motto “hoe meer je traint, hoe 
sneller de ontwikkeling” gaan wij bekijken of we hier mee kunnen starten. 

Nieuwe teamaanduidingen 2016/2017
Het amateurvoetbal staat aan de vooravond van een aantal belangrijke veranderingen. Zo 
worden de huidige teamaanduidingen veranderd en komen er internationaal gebruikelijke 
aanduidingen. De aanduidingen A tm F verdwijnen en hiervoor in de plaats komen de 
aanduidingen O19 (Onder 19 jaar) tm O9 (Onder 9 jaar). Nieuw is ook de toevoeging J 
van Jeugd.

A-jeugd wordt JO19 (A1 = JO19-1 / A4 = JO19-4)
B-jeugd wordt JO17 (B1 = JO17-1 / B3 = JO17-3)
C-jeugd wordt JO15 (C1 = JO15-1 / C7 = JO15-7)
D-jeugd wordt JO13 (D1 = JO13-1 / D8 = JO13-8)
E-jeugd wordt JO11 (E1 = JO11-1 / E5 = JO11-5)
F-jeugd wordt JO9 (F1 = JO9-1 / F10 = JO9-10)
Mini’s worden JO7

Tenslotte,
Wat in een seizoen bij je team voor kan komen of kan overkomen, is het gedrag na een 
wedstrijd. Een tegenstander of je eigen team (voornamelijk oudere jeugdteams AB) wil na 
afloop	nog	even	verhaal	komen	halen	en	dit	omdat	zij	het	ergens	niet	mee	eens	waren.	
Eea kan zomaar escaleren en is niet wat je zou moeten willen. Laten wij vooral als Sv 
Schalkhaar slimmer zijn in dit soort situaties en een regel toepassen: Bespreek met je 
team	dat	je,	meteen	na	het	laatste	fluitsignaal,	als	team	bij	elkaar	komt	bij	de	dug-out.	
Roep je team bij elkaar, wacht even en ga gezamenlijk naar je kleedkamer en trek de deur 
achter je dicht. Het zorgt er voor dat een evt confrontatie achterwege blijft
Marcel Emmink.



Schalkhaar C3 overleeft de Schipbeeksurvivalrun  
   Bathmen

Pang! Om precies 14 uur schiet de starter van de Schipbeeksurvivalrun Bathmen op 
zondag 17 april 2016 de jongens van Schalkhaar C3 weg. Eerder die dag hebben 9 spelers 
en 4 begeleiders van C3 zich verzameld voor de 
24ste editie van deze run langs, door en over 
de Schipbeek. Enthousiast, maar nog een beetje 
onwennig in hun lange hardloopbroek en oranje 
T-shirt. De jongens bibberen van de kou of de 
zenuwen.	Een	uur	geleden	heeft	het	nog	flink	
gehageld. De Schipbeek zal dan ook niet warmer 
zijn dan een paar graden boven nul. Het zonnetje 
begint wel al te schijnen, maar of het voldoende is 
om de jongens straks op te warmen is de vraag.  
Waarschijnlijk niet. 
De eerste hindernis is een opwarmertje. Een paar meter touwklimmen, de balk aanraken, 
voorzichtig laten zakken en weer gaan. Eén vader komt er achter dat hij niet meer de 
sterkste is en haalt zijn beide handen open aan het touw. Bloedend moet hij de jongens 
achterna. Gelukkig nog maar 19 hindernissen te gaan! 
De jongens laten zien dat er met hun conditie niets mis is. Met een hoog tempo zijn 
ze onderweg naar de hindernissen met uitdagende namen als de ‘Net swingover’, 
de ‘Dubbele swingover’ en het ‘Klumperen’.  Als de begeleiders bij hun 2e hindernis 
aankomen zijn de eerste jongens alweer onderweg naar de volgende hindernis. ‘Dat 
houden ze nooit vol’, mompelen de begeleiders tegen elkaar. Ze moesten eens weten. 
De jongens gaan verder over het Schipbeekpad. Rechts het koude, stromende water, 
en	links	een	aantal	ouders	op	de	fiets	om	ze	aan	te	moedigen.	Leuk	die	betrokkenheid!	
Er moet veel geklommen geworden en de jongens komen er al snel achter dat 
samenwerken belangrijk is. En dat is ook precies de bedoeling 
van dit uitje: teamwork en teambuilding! Elkaar op een 
leuke, sportieve manier helpen met het bedwingen van de 
hindernissen. 

Spektakel
Dan doemt de volgende hindernis op. Er staat veel publiek 
en dat betekent maar één ding: spektakel! En ja hoor, het is 
de ‘Swingover’ over de Oude Schipbeek. De jongens worden 
er voor gewaarschuwd dat het water ‘echt heel koud’ is en kikvorsmannen staan klaar. 
Het maakt de jongens niets uit. Terwijl de vaders besluiten via de ponton over te steken 
zwaait de één na de andere jongen naar de overkant. In een mum van tijd zijn ze allemaal 
droog over. 
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Alleen weten ze niet dat de volgende hindernis 
over èn door de Schipbeek
gaat. Soppend gaat het verder, door het bos. De 
regen van de laatste tijd heeft het bospad modderig 
en glibberig gemaakt en het is dan ook niet 
makkelijk om op de been te blijven. En dan veel 
hilariteit. Eén van de jongens is zijn schoen verloren 
in een diepe modderpoel en dan blijkt dat de 
jongens nog niet zonder hun begeleiders kunnen, 
want niemand wil de modder in om te helpen met 

zoeken. Dat moeten de vaders weer opknappen! 
Verder gaat het via de ‘Kiek in de beke Apenhang’, de ‘Swingover om gek van te worden’ 
en de pallet oversteek naar de overkant van de Schipbeek. Daar mogen de jongens laten 
zien niet alleen op het veld, maar ook met een geweer met scherp te kunnen schieten. 
Bepaald niet makkelijk als je koud en moe bent! Maar ook deze hindernis nemen de 
jongens met gemak. 

Als de jongens de Schipbeek nog twee keer met succes hebben overgestoken komt de 
finish	in	zicht.	Nog	een	recht	stuk	langs	het	water	rennen	en	dan	rechtsaf	het	dorp	in.	In	
de verte is de omroeper al te horen. Op de Brink is dan eindelijk de eindhindernis, waar 
de verzamelde ouders de jongens opwachten. Ze zijn moe, vies en hebben het koud, maar 
hebben ontzettend veel plezier gehad. En ook belangrijk: hier is een team gebuild! 
Arno, Marco en Tom, bedankt voor het initiatief, de organisatie en de begeleiding. Dankzij 
jullie heeft Schalkaar C3 de Schipbeeksurvivalrun Bathmen overleefd. Judith, Sascha en 
Renée, bedankt voor de leuke foto’s en de aanmoedigingen onderweg en ook de overige 
ouders die de moeite hebben genomen deze zondagmiddag hun zoon aan te moedigen: 
bedankt! 

Jan Jaap Pinkster 
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Interview met de nieuwe trainer van Schalkhaar 1:   
      Marc Lobbert

Op woensdagavond 18 mei heb ik een leuk en boeiend gesprek gehad met 
Marc Lobbert, de nieuwe hoofdtrainer van Schalkhaar 1 volgend seizoen. Ik 
was onder andere erg benieuwd wie Marc is en wat zijn visie op voetbal en 
Schalkhaar is.

Stel je in het kort voor
‘Mijn naam is Marc Lobbert, 39 jaar, getrouwd met Nicôle en woonachtig in Raalte. Ik ben 
al vele jaren werkzaam als teamleider verkoop binnendienst bij TrendyHair Company te 
Heino.’

Hoe ziet jouw voetbalcarrière er tot nu toe uit?
‘Ik heb vanaf mijn 6e jaar als verdediger bij Rohda Raalte gevoetbald Op mijn 19e moest 
ik helaas stoppen vanwege een achillespeesblessure, maar in die tijd ben ik ook al trainer 
geworden van de C jeugdselecties. Daarna heb ik de B2 getraind en in 2000 mijn diploma 
jeugdvoetbaltrainer TC III behaald. Ik ben toen naar Voorwaarts T. gegaan en de C1 gaan 
trainen en daarna twee jaar de B1, deze speelden op landelijk niveau. Ook heb ik daar 
mijn diploma TC III senioren behaald. Ik ben daarna weer teruggekeerd naar Rohda Raalte 
en werd trainer van de C1, daarna twee jaar van de A1 en in het laatste jaar tevens het 
diploma technisch jeugdcoördinator III gehaald. Vervolgens heb ik bij Excelsior’31 één 
jaar de B1 getraind en vier jaar de A1 en tevens mijn diploma TC II behaald. Van Rijssen 
ben ik naar Heino gegaan om hoofdtrainer te worden bij het 1e elftal van Heino. Dit 
heb ik 4 seizoenen gedaan, gestart in de 2e klasse en binnen 3 jaar naar de 1e klasse 
gepromoveerd en daar een stabiel team gevormd. Momenteel ben ik hoofdtrainer van 
OZC te Ommen. Dit is een zaterdagclub die in de 3e klasse voetbalt. Helaas net geen 
kampioen geworden, maar wel nacompetitie behaald.’

Wanneer en waarom wilde je (hoofd)trainer van een senioren/1e elftal worden?
‘In mijn laatste seizoen bij Excelsior’31 merkte ik dat ik een beetje “uitgekeken” raakte bij 
de jeugd. Ik was toe aan een nieuwe uitdaging en wat is  er nu mooier om in te stappen 
bij een mooie club op 2e of 3e klasse niveau en op dat moment meldde Heino zich. Na 
een aantal goede gesprekken was de keuze snel gemaakt.’

Waarom ben je hoofdtrainer van Schalkhaar geworden?
‘De reden dat ik nu graag een vereniging train die op zondag voetbalt, is dat wij een 
nieuw huis aan het bouwen zijn en daardoor de zaterdag anders willen indelen. Tevens 
omvat het zaterdagvoetbal op 2e en 3e klasse niveau veel strijd en lange ballen en ik 
ben meer van het verzorgde spel. Verder wilde ik graag hoofdtrainer van SV Schalkhaar 
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worden, omdat het een goede vereniging is met 
een mooie accommodatie en een goede uitstraling. 
Er is een grote jeugdaanwas en een fantastische 
jeugdopleiding. Daarnaast een 1e elftal met spelers 
met potentieel, veel talent en doorgroeimogelijkheden 
Dit spreekt mijn erg aan en past goed bij mijn ambitie.’

Hoe zien jouw trainingen eruit?
‘Dinsdagavond zal in het teken van conditie staan, 
waarbij er gewerkt wordt van grote naar kleine 
partijvormen. Verder zal ik het sprinten dan opbouwen 
van een minder explosief naar explosief geheel. De 
donderdagtraining zal een tactische training zijn, met 
als doel de teamfuncties te blijven ontwikkelen. Elke 
positie in het veld krijgt daarbij aandacht. 
Van elke wedstrijd wil ik een videoanalyse maken om beelden van de wedstrijd terug te 
koppelen tijdens de trainingen en besprekingen. Hierbij is dan aandacht voor het individu 
en voor het gehele team.’

Wat is je doelstelling en ambitie voor het nieuwe seizoen?
‘Mijn visie bij Schalkhaar is een goede structuur neerzetten en doorgroeien met het 1e 
team naar mogelijk een stabiele 1e klasse.
Daarbij is het eerst noodzakelijk om duidelijk te maken hoe we willen spelen bij aanvallen 
en bij verdedigen, wat wordt er verwacht vanuit een bepaalde positie. Dus eerst resultaat 
boeken in de speelwijze en posities en vervolgens in het resultaat. Het moet daarnaast 
voor iedereen binnen de vereniging duidelijk zijn hoe we willen spelen en er moet 
een goede doorstroming vanuit de jeugd zijn. We moeten door blijven selecteren en 
daarom zal ik ook naar de jeugdselecties op zaterdag gaan kijken. Als vereniging moeten 
wij het gevoel van een goede opleiding blijven uitstralen, dus eigen jeugd opleiden voor 
het 1e elftal. Verder moet er een goede afstemming met het 2e elftal zijn, dit moet een 
opleidingselftal zijn, waarbij je veel speelt in het 2e en meetraint met het 1e. Het zou 
mooi zijn als dit ook de clubvisie gaat worden.
Op een nader te bepalen datum volgt er nog voor de zomer een informele kennismaking 
met het 1e, 2e en 3e team.’

Voor mij staat vast dat Schalkhaar een hele goede opvolger van Hans van der Hoop heeft 
binnengehaald. Een trainer met veel passie en enthousiasme, die niet alleen naar het 1e 
elftal kijkt maar ook breed naar de verdere selectie-elftallen.
Ik wens Marc dan ook erg veel sportief succes toe het komend seizoen.

Jolanda Bergman
Redactie Goal
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VERENIGINGSACTIES GO AHEAD EAGLES -   
     SV SCHALKHAAR

Met de komst van de nieuwe Leo Halle Tribune introduceerde Go Ahead Eagles dit 
seizoen ook de verenigingsacties. Vele spelers en begeleiders hebben hier gebruik van 
gemaakt. Gratis konden wij op 4 december 2015 met de C en de D naar de wedstrijd 
GAE-Helmond Sport en dat deden we met 213 personen. Maandagavond 8 februari 
onder barre weeromstandigheden met 2 diehards naar de wedstrijd GAE-FC Den Bosch. 
Op 12 februari gingen 37 meiden/begeleiding gratis naar GAE-VVV.

En dan kwam het competitie-einde in zicht. GAE introduceerde kaarten, waarvan € 2,50 
naar de vereniging ging. Daarnaast werden de per 10 kaarten ontvangen ballen onder de 
deelnemers verloot. Inclusief het teamuitje van de B1 waren we met 47 personen bij de 
wedstrijd GAE-NAC. De nacompetitie leverde bij de wedstrijden GAE-VVV en GAE-De 
Graafschap respectievelijk 111 en 121 deelnemers op.

Wat een sfeer bij die laatste wedstrijden, met als hoogtepunt de 4-1 tegen De Graafschap.
Samen beleefden wij het mooie wat voetbal ons kan brengen.
 
Namens GAE en SV Schalkhaar, bedankt dat jullie hierbij aanwezig waren.

cie voetbal,
Harry Huisman
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Data inname en uitgifte kleding, materialen en   
      sleutels

Bij aanvang van het volgende seizoen wordt een nieuwe kledinglijn geïntroduceerd.
Dit betekent dat de huidige wedstrijdkleding en extra kledingpakketten zullen worden 
verkocht. Details daarover heeft de trainer/leider van jullie team. 
ALLE teams leveren ALLE kleding in (met uitzondering van het verkochte).

Inname
Op de volgende data dient alle kleding, materialen en sleutels te worden ingeleverd. 
Inname is per leeftijdscategorie en in de kantine van SV Schalkhaar. 
De betreffende leeftijdscoördinatoren zijn hierbij aanwezig
Zaterdag 18 juni 2016 van 09.00-11.00 uur A, B en senioren (ook 1e, 2e en 3e 
team)
Dinsdag 21 juni 2016 van 19.00-21.00 uur voor E en F
Donderdag 23 juni 2016 van 19.00-21.00 uur voor A1, B1, B2, D en C

Uitgifte:
Volgend seizoen krijgen alle spelers sokken en een wedstrijdbroekje op de 
persoon verstrekt.
Wij hebben hiertoe besloten omdat er veel broekjes verdwijnen en niet achterhaald kan 
worden wie daar uiteindelijk verantwoordelijk voor was.
Dit betekent dan ook dat ALLE spelers persoonlijk naar het complex komen om een paar 
sokken en een wedstrijdbroekje in ontvangst te nemen. Deze worden niet via de leiders 
verstrekt.

Uitgifte in kantine van SV Schalkhaar
Let op dat de kleding, materialen en sleutels niet altijd aanwezig zijn.
Aan de leiding worden de wedstrijdshirts en teamtas verstrekt.

Er wordt in verband met de vakantieperiode niet gewerkt per leeftijdscategorie. U 
heeft zelf de keus op welke dag u het op komt halen, met uitzondering van het 1e 
ophaalmoment!!! 
Donderdag 14 juli 2016 van 19.00-21.00 Kleding, materialen en sleutels. 
Uitsluitend voor de selectieteams 1, 2, 3, A1, B1, C1, D1, E1 en F1!!!

Op dit moment worden er nog geen wedstrijdshirts en teamtassen verstrekt.
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Donderdag 4 augustus 2016 van 19.00-21.00 uur. Uitsluitend kleding en 
materialen
Zaterdag 20 augustus 2016 van 09.00-12.00 uur. Kleding, materialen en 
sleutels
Zaterdag 27 augustus 2016 van 09.00-12.00 uur. Uitsluitend kleding

Noteer deze data alvast in uw agenda!
Noteer ook alvast zaterdagochtend 27 augustus en zaterdagochtend 10 september in uw 
agenda, want dan wordt de overgebleven kleding verkocht.

Het is verboden om met het wedstrijdtenue van de nieuwe kledinglijn te trainen of deze 
privé te dragen. De sokken, shirts en broekjes zijn uitsluitend voor de wedstrijden. Als 
u het eigen wedstrijdtenue aanschaft, heeft u prima trainingskleding voor het volgende 
seizoen!!!

cie voetbal,
Harry Huisman

Jeu de boules  Jeu de boules

Een leuke ontspannen sport!
Niet moeilijk om te doen.
Sociaal en heerlijk buiten op ons prachtige complex.
Lekker bezig zijn.
Spreekt dit je aan en je bent rond de 60 jaar of ouder en je hebt vrij en tijd neem dan 
contact met ons op. Je kunt dan een paar maal mee spelen om te kijken of je het leuk 
vindt. Wij spelen altijd op maandagmiddag en vrijdagmiddag vanaf ca. 14.15 uur tot 16.00 
uur.
Je bent van harte welkom.

Voor verdere informatie bel mij even.
Joop Span
Tel. 0570-676821
Namens Jeu de Boules Schalkhaar
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De Olde Kaste (38):

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

1975/76: SV Schalkhaar is kampioen geworden van de 
Hoofdklasse KNVB, afd. Gelderland en promoveert daardoor 
voor het eerst naar de 4e klasse van de “grote” KNVB district Oost.

In het overzicht hieronder lees je hoe het verder ging:
seizoen  -  klasse = eindplaats (+ promotie / - degradatie) 
1976/77  4H = 4+
1977/78 4H = 3
1978/79 4H = 1+
1979/80 3B = 6
1980/81 3B = 2
1981/82 3B = 1+
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1982/83 2B = 3
1983/84 2B = 6
1984/85 2B = 3
1985/86 2B = 2
1986/87 2B = 3
1987/88 2B = 11 -
1988/89 3B = 1+

1989/90 2B = 4
1990/91 2B = 5
1991/92 2B = 6
1992/93 2B = 8
1993/94 2B = 9
1994/95 2B = 8
1995/96 2B = 4
1996/97 2J  = 6
1994/98 2J  = 4
1998/99 2J  = 10 -
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SV Schalkhaar groeide in de 90-er jaren uit tot een stabiele tweedeklasser. Het seizoen 
1998/99 werd echter een rampjaar met de onverwachte degradatie naar de 3e klasse.
Mede door de inzet van onze “eigen” trouwe leden klom de vereniging in ras tempo 
weer omhoog en belandde na drie jaar zelfs in de eerste klasse van de KNVB.

1999/00 3B = 2
2000/01 3B = 2+
Beslissingswedstrijd (MKZ) in Heeten: Schalkhaar – Heino 4-3.
2001/02 2J = 1+

De snelle terugkeer van de 3e naar de 2e en zelfs de 1e klasse was best een felicitatie 
waard!
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SV Schalkhaar speelde tot nog toe slechts één keer een seizoen in de 1e klasse van de 
KNVB. Het resultaat:

 Uitslagen  Thuis:  Uitwedstrijd:

1     ROHDA Raalte  0-4 4-0

 2    Germania  1-3 6-3

 3    SC Enschede  1-2 3-0

 4    OBW   1-6 1-0

 5    Hatert   0-5 4-0

 6    Achilles ‘12  2-2 3-1

 7    De Tubanters 1897 1-2 3-4

 8    Jonge Kracht  1-4 5-1

 9     De Zweef  2-2 2-2

10    Robur et Velocitas 1-2 2-1

11    Alcides   1-1 3-1

Eindstand KNVB-Oost Eerste klasse E 2002/03

 1    ROHDA Raalte 22 12 7 3 43 41-19

 2    Germania 22 12 4 6 40 40-26

 3    Enschede SC 22 12 3 7 39 42-30

 4    OBW  22 11 5 6 38 46-26

 5    Hatert  22 11 4 7 37 40-27

 6    Achilles ‘12 22 10 6 6 36 48-35

 7    De Tubanters 1897 22 10 5 7 35 38-35

 8    Jonge Kracht 22 8 4 10 28 34-38

 9     De Zweef 22 5 8 9 23 26-32

10    Robur et Velocitas 22 6 3 13 21 19-45

11    Alcides  22 4 7 11 19 37-52

12    Schalkhaar 22 1 4 17 7 25-71
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2002/03 1E = 12 –
2003/04 2J  = 7
2004/05 2J  = 8
2005/06 2J = 12 -
2006/07 3A =  6
2007/08 3B = 11 -

Na de degradatie in 2003 kwam SV Schalkhaar in de beruchte neerwaartse spiraal 
terecht. In 2008 werd het absolute dieptepunt bereikt, toen we na de opening van ons 
nieuwe sportpark “De Horsterhoek” zelfs naar de 4e klasse degradeerden. 
Gerenommeerde clubs in Deventer, Go Ahead (am.), DAVO, De Gazelle, Sallandia en de 
Koninklijke UD maakten een uitzichtloze vrije val. EBON, Labor, WWV, RODA, Daventria 
en De CJV-ers zijn jammerlijk door de bodem gezakt. De laatste drie doen nu verwoede 
pogingen om samen (= FC RDC) het verloren terrein weer in te halen. Door de switch 
naar het zaterdagvoetbal te maken hoopt IJsselstreek het hoofd boven water te houden. 
Turkse Kracht speelt wisselvallig, maar weet zich tussendoor voetbaltechnisch behoorlijk 
op niveau te redden. Sp. Deventer speelt momenteel op een te laag niveau, maar zal door 
zijn gezonde jeugdafdeling zich spoedig weer aandienen. SV Colmschate’33 en SV Helios 
zijn Schalkhaars grootste plaatselijke concurrenten. 

2008/09 4H = 1+
2009/10 3B = 2+
2010/11 2J = 12 -
2011/12 3B = 4
2012/13 3B = 3+ 
2013/14 2J = 10
2014/15 2J = 6
2015/16 2J = 5
(seizoen 2016/17: via nacompetitie terug in de 1e klasse?)

De overige “Deventer” verenigingen ABS (Bathmen), de Diepenveense SC en VV Lettele 
zijn gezonde dorpsclubs. Evenals “onze” SV Schalkhaar, dat met haar aantrekkelijke 
jeugdopleiding als extra voordeel heeft dicht tegen Deventer aan te liggen. Talentvolle 
voetballertjes (ouders) weten zo de weg naar de Schalkhaarse Horsterhoek te vinden!

NB. Op het moment dat deze “Olde Kaste” wordt geschreven (vrijdag, 3 juni) is de kans 
behoorlijk groot dat wij a.s. zondag naar de 1e klasse van de KNVB promoveren. Hopelijk 
gaan we dan niet naast de schoenen lopen, maar houden we voor SV Schalkhaar ons hart 
warm en het hoofd koel….
Naast	deze	hartenwens	wens	ik	je	een	heel	fijne	vakantie	toe.

Andries de Lange
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In the picture

Zoals Marcel Emmink, Hoofd opleiding, in een eerdere uitgave van de Goal bekend 
maakte, gaan er drie van onze jeugdspelers naar grote voetbalclubs (BVO’s) toe om daar 
hun voetbalcarrière verder te vervolgen. Hoe cool is dat?! Hiervan dromen er velen 
en maar heel weinig jongens worden daadwerkelijk 
gescout. Je komt er niet zomaar, daar gaat nog wél het 
eea. aan vooraf. 
Om hier meer over te weten te komen, hebben we de 
jongens ‘in the picture’ gezet.

Naam: Jesse ten Wolde
Leeftijd: 8 jaar
Woonplaats: Deventer
Team: Schalkhaar F1

Hoe ben je met voetballen begonnen?
Ik voetbalde veel met mijn vader en daarna ben ik begonnen bij de mini’s van Schalkhaar. 

Vanaf welke leeftijd speel je bij SV Schalkhaar?
Vanaf 5 jaar. Eerst moest ik mijn zwemdiploma halen.

Op welke posities speel je?
Rechtsbuiten, spits of rechtshalf.

En op welke positie speel je het liefst?
Rechtsbuiten of achter de spits.

Voetbal je met links, rechts of met allebei?
Ik ben eigenlijk rechts, maar ik oefen steeds meer met links en dat gaat steeds beter. 

Hoe vaak train je?
Drie keer in de week.

Train je alleen met je eigen team?
Nee ik train dinsdag en donderdag met Schalkhaar F1 en op woensdag bij Pec Zwolle.
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Door welke club ben je gescout?
Door Pec Zwolle, Vitesse, De Graafschap en FC Twente.

Vertel ons kort hoe dat verliep en wat je hiervoor moest doen?
Vroeg in dit seizoen kreeg ik een brief dat ik gescout was door Pec Zwolle. Kort daarna 
kwam Vitesse en weer later kwamen De Graafschap en Twente.  In  februari ben ik op 
trainingsstage bij Pec Zwolle geweest, waar ik techniekoefeningen en partijtjes moest 
spelen. Na de eerste training vertelde iemand van Pec Zwolle, dat ze mij heel graag 
wilden hebben voor het team van onder 10 jaar. Mijn papa en mama vroegen of ik 
daarheen wilde en toen hebben we ja gezegd. De andere clubs hebben we toen afgezegd.

Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je naar PEC Zwolle mag?
Yes!!! Ik vond het heel leuk omdat het een profclub is en ik graag profvoetballer wil 
worden.

Ga je met Pec Zwolle ook competitie spelen?
Bij Pec Zwolle spelen we twingames tegen andere profclubs. Elke club levert dan twee 
teams. Je speelt  op een iets kleiner veld dan een half voetbalveld. Je speelt  6 tegen 6.  
Als de bal uitgaat, mag je in dribbelen of inschieten. Dit mag ook bij een hoekschop. Een 
scheidsrechter is er niet.

Hoe ben je een zo goede voetballer geworden?
Door veel te voetballen. Als ik buiten speel, voetbal ik eigenlijk ook altijd.

Wie is je favoriete profvoetballer?
Messi, omdat hij heel goed kan dribbelen en passeren. Niemand heeft de bal zo kort aan 
de voet zoals hij.

Welke club is jouw favoriet?
Barcelona, Ajax en Go Ahead Eagles.  Ook vind ik Ado Den Haag leuk omdat ik in Den 
Haag geboren ben. 

Heb je nog andere hobby’s, behalve voetbal?
Buiten voetballen met mijn vriendjes. Skiën vind ik ook leuk, maar dat doe ik alleen als ik op 
wintersport ben.

Wat wil je later worden?
Profvoetballer.
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Hoe vind je het, dat je je eigen voetbalteam en vrienden bij SV Schalkhaar 
moet gaan verlaten?
Heel erg jammer, want we hebben een heel leuk team en zijn allemaal vriendjes van 
elkaar. We zijn dit jaar ook kampioen in de Hoofdklasse geworden.
 

Naam: Mees van Dijk
Leeftijd: 8 jaar
Woonplaats: Deventer
Team: SV Schalkhaar F1

Hoe ben je met voetballen begonnen?
Vanaf dat ik kon lopen, speelde ik al met de bal. Ik ging ook al heel 
jong met mijn vader mee naar Go Ahead Eagles (vaak thuis en 
regelmatig uit) en zo wilde ik ook heel graag op voetbal

Vanaf welke leeftijd speel je bij SV Schalkhaar?
Op mijn vijfde ben ik bij de Mini’s begonnen en speelde ik iedere week Champions 
League

Op welke posities speel je?
Ik speel al sinds ik bij SV Schalkhaar zit, in de voorhoede.

En op welke positie speel je het liefst?
Ik speel het liefst diep in de spits

Voetbal je met links, rechts of met allebei?
Ik ben voornamelijk rechts maar ik oefen ook veel met links.

Hoe vaak train je?
Op dit moment train ik iedere dinsdag en donderdag met SV Schalkhaar F1. Iedere 
woensdag train ik met mijn nieuwe team bij PEC Zwolle mee. Zo kunnen we alvast aan 
elkaar wennen

Train je alleen met je eigen team?
Nee, dus ook bij PEC Zwolle. Verder ben ik bijna iedere dag met mijn vriendjes buiten aan 
het voetballen.

Door welke club ben je gescout?
Ik ben gescout door PEC Zwolle, Vitesse, De Graafschap en FC Twente.
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Vertel ons kort hoe dat verliep en wat je hiervoor moest doen? 
Ik heb bij SV Schalkhaar F1 iedere wedstrijd meer dan mijn best gedaan en daarna 
kwamen de uitnodigingen vanzelf. Ik vond het wel bijzonder dat vier Eredivisieclubs mij 
bekeken hebben zonder dat ik het zelf wist.

Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je naar PEC Zwolle mag?
Ik was blij en trots maar vond het ook een beetje vreemd. Ik ben Go Ahead Eagles-
supporter en nu ga ik bij de aartsvijand voetballen. PEC heeft een hele goede 
jeugdopleiding en PEC wilde me echt graag hebben. Meerdere scouts van PEC hebben 
me bekeken en het gevoel was goed. Ik heb nu al vier wedstrijden met PEC tegen De 
Graafschap en FC Groningen gespeeld en alle vier de wedstrijden hebben we met heel 
groot verschil gewonnen. We hebben echt een heel goed team. Na de zomervakantie kom 
ik samen met Jesse in PEC Zwolle onder 10 en ga ik spelen tegen Ajax, Feyenoord en PSV.

Hoe ben je een zo goede voetballer geworden?
Door altijd mijn best te doen. In wedstrijden en natuurlijk ook op de trainingen.

Wie is je favoriete profvoetballer?
Mijn favoriete voetballer is Cristiano Ronaldo van Real Madrid. Ik heb laatst een 
documentaire over hem gezien en dit was echt fantastisch. Zelfs in het pikkedonker kopt 
hij nog raak. Dit heeft grote indruk op me gemaakt.

Welke club is jouw favoriet?
Mijn favoriete club is en blijft Go Ahead Eagles. Tijdens mijn intake-gesprek bij PEC vroeg 
de manager aan mij waar ik mijzelf later zag debuteren. Toen ik Go Ahead Eagles zei werd 
ik voor de gein weggestuurd bij PEC. Mijn vader was apetrots op me ;-)

Heb je nog andere hobby’s, behalve voetbal?
Het aller- allerliefst ben ik aan het voetballen. Ik ben bijna altijd met mijn vrienden buiten 
en de bal ontbreekt nooit. Als ik heel af en toe eens thuis ben, dan speel ik ook graag op 
mijn PlayStation.

Wat wil je later worden?
Ik wil gelukkig worden en profvoetballer.
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Hoe vind je het, dat je je eigen voetbalteam en vrienden bij SV Schalkhaar 
moet gaan verlaten?
Daar ben ik een beetje verdrietig om omdat Silas, Rik, Benjamin, Milan, Sasha, Soufyan, 
Jesse en Jaidy ook vrienden zijn geworden. We hebben een prachtig seizoen meegemaakt 
en in de najaarscompetitie zijn we knap tweede geworden. Alleen De Graafschap 
was te sterk voor ons, alle andere wedstrijden hebben we gewonnen. Nu in de 
voorjaarscompetitie moeten we nog twee wedstrijden winnen en dan zijn we ongeslagen 
kampioen in de hoofdklasse. Dit zou een prachtige afsluiting zijn. In de beker hebben we 
ook	de	halve	finale	gehaald	en	daarin	zijn	we	helaas	onverdiend	uitgeschakeld.	Ik	heb	een	
prachtige tijd bij SV Schalkhaar gehad en bedank hierbij mijn teamgenootjes, mijn trainers 
Albert en Jan en het trouwe publiek dat iedere wedstrijd ons kwam aanmoedigen.

Naam: Ibrahim Turk
Leeftijd: 13 jaar
Woonplaats: Deventer
Team: C1

Hoe ben je met voetballen begonnen?
Mijn vader wilde vroeger dat ik ging voetballen dus is hij 
opzoek gegaan naar een voetbalclub in Deventer en vroeg 
mijn neef als advies en hij zei dat SV Schalkhaar wel een 
goeie club was en hadden ze dus beide mij ingeschreven 
bij SV Schalkhaar

Vanaf welke leeftijd speel je bij SV Schalkhaar?
Sinds mijn vierde of vijfde speel ik al bij SV Schalkhaar

Op welke posities speel je?
Links in de centrale verdediging of linksback

En op welke positie speel je het liefst?
Links in de centrale verdediging

Voetbal je met links, rechts of met allebei?
Links

Hoe vaak train je?
2x per week met schalkhaar en af en toe train ik ook op mijn vrije dagen

Train je alleen met je eigen team?
Nee ik heb naast SV Schalkhaar soms op trainingsdagen wedstrijden moeten spelen voor 
de KNVB of een selectiewedstrijd voor Go Ahead Eagles
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Door welke club ben je gescout?
Go Ahead Eagles

Vertel ons kort hoe dat verliep en wat je hiervoor moest doen?
Ik moest een selectiewedstrijd spelen in Wesepe en daarna werd ik na het douchen met 
mijn vader en neef op gesprek geroepen en in dat gesprek kreeg ik de vraag of ik voor 
Go Ahead Eagles wilde spelen

Wat was je eerste reactie toen je hoorde dat je naar Go Ahead Eagles mag?
Ik zat vol met blijheid

Hoe ben je een zo goede voetballer geworden?
Hard werken hard trainen, na school was ik te vinden op t pleintje achter mn huis met 
een bal of bij schalkhaar gewoon hard trainen en je best doen.

Wie is je favoriete profvoetballer?
Mustafa Saymak / Mesut Özil

Welke club is jouw favoriet?
Arsenal

Heb je nog andere hobby’s, behalve voetbal?
Nee

Wat wil je later worden?
Profvoetballer

Hoe vind je het, dat je je eigen voetbalteam en vrienden bij SV Schalkhaar 
moet gaan verlaten?
Tja ik vind het wel jammer maar wat moet dat moet en ik ga natuurlijk iedereen missen 
de trainers mn teamgenoten en al mn andere vrienden daar.



33GOAL - Juni

KNVB ToptalentenToernooi bij Schalkhaar

Op zondag 29 mei werd voor het 2e jaar het KNVB Meisjes 
Toptalententoernooi bij SV Schalkhaar georganiseerd. De 
deelnemende teams waren meisjes onder 12 en 13 jaar 
van de districten Zuid, West en Noord/Oost. Ook deden er 
twee teams uit Westfalen (Duitsland) mee en de Nationale 
meiden onder 14 speelde een wedstrijd tegen Westfalen 
U14.

De	organisatie	was	om	8.00	uur	al	aanwezig	want	dit	jaar	werd	er	ook	een	officiële	
interland gespeeld tussen Nederland en Belgie (meisjes onder 15 jaar) om 15.30 uur!
Om 9.00 uur werd het al behoorlijk druk op ons complex en ook de bus met speelsters 
uit Duitsland was gearriveerd. Nadat de teams zich hadden omgekleed, moesten zij zich 
opstellen op het hoofdveld voor de opening om 10.05 uur. Deze werd gedaan door 
Sander Luiten, Talent Performance Coach uit West.

Voordat de wedstrijden begonnen werden er eerst teamfoto’s 
gemaakt van alle teams. Deze worden later naar alle speelster 
digitaal verstuurd. Om 11.00 uur begon de eerste wedstrijd op 
het hoofdveld, in de poule meisjes onder 12, waarna om 11.35 
uur de poule meisjes onder 13 ook van start ging. De wedstrijden 
werden alle op de kunstgrasvelden gespeeld. Rondom het veld 
en op de tribune bleef het erg druk en om 12.30 uur verscheen 
Dutchy, de mascotte van het het Nederlands Elftal. Dit was 
natuurlijk erg leuk en verschillende kinderen en ook ouders 
wilden dan ook graag met Dutchy op de foto. De laatste poule 
wedstrijden waren om half drie afgelopen,
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Op het hoofdveld werd om 13.30 uur de wedstrijd Nationaal Meiden onder 14 tegen 
Westfalen onder 14 gespeeld. Deze werd overtuigend door Nederland met mooi 
combinatiespel met 4-0 gewonnen. Daarna was het hoogtepunt van de dag de nationale 
teams van Nederland en Belgie. Deze wedstrijd was om 15.30 uur. Het meisjes C van 
Schalkhaar was uitgenodigd om als vlaggendragers en ballenmeisjes te fungeren. Zij  
waren dan ook gekleed in originele KNVB trainingspakken. Er waren ook drie jonge 
meisjes die als playersescorte met de scheids- en grensrechters het veld opliepen en 
natuurlijk	werden	de	officiële	volksliederen	
gespeeld. De wedstrijd werd met 2-0 
gewonnen door Nederland.
In de rust van deze wedstrijd was de 
prijsuitreiking van de poules waar in de poule 
van M012 jaar district Noord/Oost won en in 
de andere poule M013 jaar district West. De 
winnende teams kregen een medaille en alle 
andere teams een mooi oranje vaantje. De 
prijsuitreiking werd gedaan door Minke Booij, 
manager vrouwenvoetbal uit Zeist.
Om vijf uur waren de meeste teams vertrokken met een lunchpakket richting huis.
Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers van SV Schalkhaar!

Jolanda Bergman
Redactie Goal
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Schalkhaar Handbal E2 bezoek wedstrijd    
   Eredivisie Handbal

Iedereen zal hebben meegekregen dat het Nederlands Dames Handbal team 2de is 
geworden op het afgelopen WK, veel meiden hebben deze wedstrijden gevolgd en in 
menig huis werd over weinig anders gepraat dan Tess Wester, Estevana Polman en Nycke 
Groot. Zo kwamen wij coaches op het idee eens een wedstrijd van een eredivisie handbal 
club te bezoeken. Hier in de regio is dat de landskampioen van de laatste 5 jaar, Sercodak 
Dalfsen. Na wat heen en weer gemaild te hebben werden we door door Serkodak 
Dalfsen uitgenodigd om mee het veld op te lopen. 

Op 16 april was het zover, ’s morgens hadden we de laatste zaalcompetitie wedstrijd 
uit bij Achilles in Apeldoorn. Deze spannende wedstrijd werd met 8-9 gewonnen en we 
sloten de competitie af op de 2de plaats, slechts 1 puntje achter Wijhe. Na uitvoerig 
beraad in de sporthal van Achilles werd besloten om 16.45 uur af te reizen richting 
Dalfsen. We konden natuurlijk niet met een lege maag aankomen, dus is eerste de 
Kwalitaria in Dalfsen bezocht. Op zaterdag, tijdens spitsuur in het cafetaria, is het best 
een kippenhok 

Aangekomen in de Sporthal kregen we instructies en 
moesten we loten wie er voorafgaand aan de wedstrijd 
een shoot-out mocht nemen op de keepster van 
Dalfsen. Bente Lorkeers was de gelukkige.
Tijdens de warming-up zaten we op de eerste rij. De 
monden vielen hier al open, wat gaat dit snel!! De 
meiden hebben allemaal een poster gekregen met de 
speelsters en er wordt druk gekeken of ze er allemaal 
zijn. Er vloog een paar keer een bal onze kant op en die werd vakkundig teruggegooid 
door de meiden van de E2. Dit zorgde voor grote hilariteit, de profs spelen met hars. 
Hierdoor plakt de bal aan je hand. Aan het einde van de warming-up hadden ongeveer alle 
meiden hars aan hun handen.

18.55 uur opstellen tussen de tribunes, de lampen gaan uit, discolampen en harde muziek 
aan. De speelsters komen uit de catacomben, het is even zoeken, staat Anne, onze 
keepster, bij de keepster van Dalfsen, ja? We kunnen onder luid applaus het veld op.
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Als de speelsters van Serkodak Dalfsen en Gilde-BT/Handbal Venlo zijn voorgesteld 
nemen onze meiden plaats op de tribune en mag Bente de shoot-out nemen. Een mooi 
sprongschot en een worp met een stuit laat de keepster van Dalfsen kansloos. Onder luid 
gejuich van haar teamgenoten neemt ook Bente met haar handen onder de hars plaats op 
de tribune. Tijdens de wedstrijd is er veel sfeer op de tribunes, er zijn toeters uitgedeeld 
en de meiden van Schalkhaar nemen het slaan op de trommel over van de “harde kern”. 
Dalfsen is veel sterker als Venlo, de wedstrijd eindigt in 32-22. Tijd voor handtekeningen! 
Er	worden	flink	wat	handtekeningen	verzameld	en	als	klap	op	de	vuurpijl	wordt	er	een	
gezamenlijke teamfoto gemaakt.

Na een leuke maar vermoeiende avond vertrekken we een ervaring rijker weer richting 
Schalkhaar.

Coaches
Rob Haarman en Gijs van Houwelingen
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Muziekinstallatie van Schalkhaar weer    
        vernieuwd.

Onze muziekinstallatie heeft weer een vernieuwing ondergaan. Als er een DVD in 
de	installatie	werd	gestopt,	was	het	net	of	er	alleen	maar	films	van	de	Hulk	werden		
afgespeeld, “alle” kleuren waren groen. Daarnaast moest je op een provisorische  manier 
de lade openen, want de normale knop was gevlogen, in geen velden of wegen te 
bekennen.

Daarom op ‘n dag in mijn vakantie maar eens bij ROOKES RIETMAN in Schalkhaar 
binnen gelopen en daar bleken ze nog een DVD op een schap te hebben staan, die ook 
wat de aansluitingen betreft, paste in onze huidige installatie. Toen Rookes Rietman zei dat 
ik deze DVD wel eens mocht proberen en ik vroeg, wat kost die dan, zei hij niets, neem 
maar mee.

Toen ook nog bleek dat dit apparaat moeiteloos in onze huidige installatie paste, vond ik 
het minste dat ik kon doen, Rookes Rietman aan de Oerdijk in Schalkhaar heel hartelijk 
moet bedanken voor een moderne DVD/CD installatie door dit stukje in de GOAL.
Een USB-stick past er ook in, en dit vergemakkelijkt het gebruik weer.  Daarom Rookes, 
hartelijk dank voor de sponsoring van een Loewe afspeelapparaat, we kunnen nu hopelijk 
weer jaren vooruit. Bedankt daarvoor.

Ben Haarman.
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Kampioenengala weer een waardige afsluiting   
     van het seizoen 2015-2016.

In het seizoen dat ons eerste de promotie naar de eerste klasse op een haar na miste, 
en de A1 helaas de 4e divisie noodgedwongen moeten  verlaten, beleefde de handbal wel 
een heel succesvol seizoen.
De Dames van de A1, en de meisjes D1 en D2 werden zowel kampioen in de zaal als 
op het veld, en dat is wel heel bijzonder. Daarbij melden zich op het laatst ook nog de 
meiden van de C1, door ook kampioen te worden op het veld. En deze prestaties werden 
uitvoerig belicht op de jaarlijkse kampioensgala op zondag 12 juni.

Na de opening ’s morgens met een toernooi voor de lagere seniorenteams, waarbij 
het 7e team van Mike en Pascal weer de beste bleek te zijn, kon de dag al bijna 
niet meer stuk, mede door de prima 
weersomstandigheden en dat zou de hele 
dag zo blijven.
Om 14 uur verzamelde alle kampioenen 
zich op ons hoofdveld en werden door 
Ron Sotthewes in het zonnetje gezet. Naast 
een mooie beker en drinken en een zakje 
chips kreeg elk team mooie woorden 
toegesproken door spreekstalmeester 
Ron Sotthewes en “assistent” Derya Serik, 
topscheidsrechter uit Deventer van de DSV 
en Omstreken. 
Bij de voetbal waren bij de najaarscompetitie 
3 kampioenen te bewonderen, de C5, D6 en 
de F7. Daarbij melden zich in het voorjaar ook de C8, de F1 en de C9 nog bij. 
Naast de handbal- en voetbalkampioenen werden dit jaar ook de kampioenen van de 
Biljartafdeling in het zonnetje gezet. 

Erik van Empel en Jan van de Berg waren de gelukkigen en namen alle hulde met 
genoegen in ontvangst.

Ook Andries de Lange werd nog naar voren geroepen en daarvan werd op gepaste wijze 
afscheid genomen voor zijn jarenlange dienstverband als omroeper van SV Schalkhaar op 
de zondagmiddag bij het eerste elftal. Ook werd er even stil gestaan bij alle functie die 
Andries heeft bekleed bij Schalkhaar en nu nog steeds doet. Andries grootste trots bleek 
zijn 14 jaar als keeper in het doel van Schalkhaar 1.

Ron Sotthewes en Derya Serik openen het gala.
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Op het gala werd ook weer de mooie 
prestatie van het eerste elftal onder de 
aandacht gebracht en werd de speler van 
het jaar bekend gemaakt en die eer kwam 
Michiel Hullegie ten goede, die Delano, Sven en 
Koen achter zich liet. Ook werd hoofdtrainer 
Hans van de Hoop uitgezwaaid, die na 4 jaar 
Schalkhaar nu een paar keer in de week naar 
Wijhe rijdt, en zal trachten de hoofdmacht van 
Wijhe weer naar de 2e klasse te loodsen.
Ook werden teammanagers Jan Willem 
Leemkuil en Erik Oldenhof bedankt voor hun 
diensten door de TC en het eerste elftal zelf, 
omdat zij stoppen met hun leiderschap, evenals 
grensrechter Ray Duym. Onder ander een 

mooie bos bloemen en een canvas afbeelding 
was hun deel.
 

Al met al een geslaagde kampioenenmiddag, die nog even werd voortgezet in de kantine, 
waar een DJ de stemming goed erin hield. Als we blijven zorgen dat er ook volgend 
jaar weer genoeg kampioenen zijn, dan zullen Ron Sotthewes, Miranda Bouwmeester 
(handbal), Johan Wielens  en ondergetekende weer zo’n middag op poten zetten en de 
kampioenen die eer geven, die ze verdienen.
Op de volgende pagina een impressie van het kampioenengala.

Ben Haarman.

Aanvoerder Koen Klosters (r) met de nieuwe 
leider JeroenSluijters(l) en vertrekkende personen 
Jan Willem, Erik en Hans van de Hoop en Ray 
Duijm.
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Rubriek ‘Nieuws uit de Sponsorhoek’

Rabobank deelde met de actie ‘Hart voor Salland’ € 150.000,=  uit.

De ‘Hart voor Salland 2016’-actie, die dit voorjaar voor de 3e keer werd georganiseerd, 
is weer succesvol verlopen. Het te verdelen bedrag werd t.o.v. vorig jaar met € 10.000,= 
verhoogd.
Maar liefst 357 - vorig jaar 309 - verenigingen en stichtingen in het werkgebied 
en bankierend bij Rabobank Salland hebben enthousiast deelgenomen en grote 
betrokkenheid getoond.
Mede hierdoor is deze actie voor de Rabobank een groot succes geworden en zal deze 
actie jaarlijks worden herhaald, waarbij de bank een deel van hun coöperatief dividend 
beschikbaar stelt aan het lokale verenigingsleven.

Resultaten ‘Hart voor Salland 2016’.
De leden van de Rabobank Salland hebben bepaald hoe de verdeling heeft plaatsgevonden 
door maximaal vijf stemmen per lid uit te brengen. Dit heeft de volgende resultaten 
opgeleverd (tussen haakjes de cijfers van vorig jaar):

Jaar:     2014  2015  2016
Aantal leden, die gestemd hebben:  5.418  7.318  7.652
Percentage van alle leden:   24%     32%  33%
Totaal aantal uitgebrachte stemmen: 26.031  35.300  37.515
De waarde van één stem bedraagt   € 3,85  € 3,97  € 4,00
Aantal ontv. stemmen door SV Schalkhaar 236  229  254
Ontvangen bedrag door SV Schalkhaar € 908,60 € 909,13        € 1.016,00 

Alle 357 Sallandse verenigingen hebben hun cheque in een avondvullend programma 
uitgereikt gekregen in de Deventer Schouwburg, die verdeeld waren in 3 categorieën, t.w. 
Cultuur, Sport en Maatschappij. Een stijging voor onze club, een prachtig resultaat dus.
Wij bedanken iedereen, die op ons gestemd heeft en wij doen volgend jaar weer een 
beroep op uw medewerking, want in het voorjaar van 2017 geeft de Rabobank wederom 
zo’n gigantisch bedrag weg. Alle resultaten zijn te vinden op de website van de Rabobank 
( www.salland.rabobank.nl ).
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lees verder na de advertentiepagina’s

SV Schalkhaar heet VTT Koeltechniek welkom als 
nieuwe sponsor

Afdeling Sponsoring is verheugd, dat ze er weer in geslaagd zijn om dit seizoen een 
nieuwe sponsor aan de club te binden. Mark Veldwijk is met zijn zaak VTT Koeltechniek 
Klimaatbeheersing  adverteerder en wedstrijdbalsponsor geworden.
Mark woont samen met zijn vrouw Ilona en 3 kinderen in Schalkhaar en is al jarenlang 
betrokken bij onze club. Bij de laatste competitiewedstrijd tegen Helios D was VTT 
Koeltechniek balsponsor en was zijn zoon Jens tevens “Pupil van de Week”. Met zijn 
jonge bedrijf staat onze dorpsgenoot voor betaalbare kwaliteit, service, meedenkend en 
betrouwbare vakmanschap dicht bij u in de buurt onder het motto: 

Wilt u het hele jaar door de juiste temperatuur?
Neem dan contact op met VTT Koeltechniek & Klimaatbeheersing voor een deskundig 
en betrouwbaar advies.
VTT is gespecialiseerd in airconditioning, bedrijfskoeling en duurzame energiebronnen 
zoals warmtepompen en zonneboilers. Niet alleen de installatie maar ook het service en 
onderhoud hiervan.  VTT Koeltechniek is niet alleen deskundig op het gebied van koeling, 
airconditioning en hoogwaardige klimaatbeheersing in woonruimten, bedrijfsruimten en 
kantoren, maar adviseert ook over koel- en vriescellen, koelapparatuur voor horeca en 
detailhandel en koeling van productieprocessen.

Heeft u vragen over klimaatbeheersing? Neem gerust contact op met Mark Veldwijk
Bekijk hun website voor nog meer informatie:  www.vtt-koeltechniek.nl
De sponsorcommissie hoopt op een langdurig samenwerking en wenst Mark en Ilona 
veel succes toe in de toekomst
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advertentie

Nieuwe spelerspas? Lever je pasfoto in!!

Op de website staan de spelers die nog een pasfoto moeten inleveren voor het 
aanvragen van een nieuwe spelerspas. Zie www.svschalkhaar.nl

Sta jij erbij? Lever dan je pasfoto in!

De pasfoto kun je in het postvak van de ledenadministratie doen (in de commissiekamer).
Of opsturen naar: Ledenadministratie SV Schalkhaar, p.a. Kolkmansweg 6-b 7433 CL 
Schalkhaar.

Graag in een gesloten envelop met naam + geboortedatum op de achterkant van de 
pasfoto.

Ledenadministratie SV Schalkhaar
Moniek Aarnink
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lees verder na de advertentiepagina’s

Sponsor Car Masters - Deventer is verhuisd

Na 8 jaar is het moment daar: Car Masters is uit zijn jasje gegroeid en is daarom verhuisd 
naar een grotere locatie. Op 1 januari 2016 zijn ze gestart in een nieuw gerenoveerd 
pand aan de Groningerstraat 15 te 7418 BX  Deventer.
Eigenaar Murenga Struyck wil graag de mogelijkheid bieden om nog meer klanten te 
kunnen bedienen. Natuurlijk wel met dezelfde hoge kwaliteit die u van hem gewend bent. 
Ze kunnen er nu alles aan doen zodat u trots kunt zijn op uw auto.

Feestelijke opening
Die nieuwe stap in zijn bestaan van Car Masters Deventer wil Murenga Struyck graag 
met	u	vieren	op	26	juni	2016.	Om	15.00	uur	opent	hij	officieel	zijn	nieuwe	locatie	en	stelt	
iedereen in gelegenheid om het pand te bezichtigen. U bent van harte uitgenodigd om de 
opening te komen vieren!!
Voorafgaande aan die opening houdt onze sponsor ‘Schadeherstel Car Masters – 
Deventer’ op maandag 20 juni a.s. een z.g. ‘Deukjesdag’. U kunt dan een parkeerdeukje 
laten herstellen zonder spuiten voor maar € 35,= euro i.p.v. € 65,=.  euro).
De sponsorcommissie wenst Murenga en Car Masters veel succes toe in de toekomst 
en hoopt, dat de naam Car Masters nog lang op de shirts en reclameborden zal staan bij 
onze mooie club. 

Frans Haarman, sponsorcoördinator SV Schalkhaar
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