
 
 

 
Beste handbalvrienden,  
 
In deze bijzondere tijd willen en moeten we als handbalvereniging flexibel meebewegen met de 
mogelijkheden en onmogelijkheden die we hebben om ons mooie handbalspelletje te spelen. Het 
landelijke beleid hierover wordt regelmatig bijgesteld en daar willen we zo goed mogelijk op 
inspelen. We bereiden ons voor op de korte termijn (de komende maanden), maar ook alvast op de 
langere termijn (het nieuwe seizoen). 
 
In deze brief staat alvast informatie over hoe de we trainingen voor de komende tijd gaan 
organiseren en wat er al bekend is voor de wat langere termijn. Daarnaast is de teamindeling voor 
het nieuwe seizoen inmiddels vastgesteld en ook in deze brief weergegeven. Tenslotte is er nog 
informatie opgenomen indien je naast SV Schalkhaar op zoek bent naar de mogelijkheden van 
talentontwikkeling.  
 
 

Trainingsplanning korte en langere termijn  
Dinsdag 21 april is bekend gemaakt door het kabinet dat de mogelijkheden om te sporten versoepeld 
zijn. De belangrijkste actuele regels zijn als volgt: 

- Vanaf 29 april mag er weer in de buitenlucht worden getraind (en onderlinge wedstrijdjes 
worden gespeeld) voor de jeugd t/m 18 jaar; 

- Voor de jeugd van 13 t/m 18 jaar geldt dat er tijdens het sporten 1,5 meter afstand wordt 
gehouden. Voor de kinderen t/m 12 jaar geldt dit niet; 

- Er zijn geen ouders langs de lijn toegestaan; 

- Wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden en kleedkamers blijven gesloten. 
Omkleden en douchen dient thuis te gebeuren. Overigens zijn inmiddels het Achilles- en Riek 
Pijnappeltoernooi in juni geannuleerd. Daar gaan we dus niet meer aan meedoen met onze 
teams; 

- De hygiënemaatregelen van het RIVM moeten nog steeds worden gevolgd. 

 

Als werkgroep Technische Zaken (wgTZ) streven we ernaar om weer op zo kort mogelijke termijn te 
starten met trainen voor al onze leden t/m 18 jaar. Daarvoor is het noodzakelijk dat de Horsterhoek 
hierop is ingericht en duidelijk is welke specifieke richtlijnen gelden en welke trainers beschikbaar 
zijn voor welke teams. Zodra hier meer informatie over duidelijk is wordt dit via de leeftijd 
coördinatoren via de teamapps gecommuniceerd. 

 

Wanneer we weer starten met trainen doen we dat de eerste 2 weken in de oude teamsamenstelling 
en daarna in de nieuwe teamsamenstelling. We hebben hiervoor besloten zodat teams nog de 
mogelijkheid hebben om het seizoen af te sluiten. Daarnaast is het niet de verwachting dat er nog 
wedstrijden/competitie in de rest van het seizoen wordt gespeeld en dat geeft de mogelijkheid voor 
nieuwe teams om al vroeg op elkaar ingespeeld te raken.  

 

Wanneer in de oude teamsamenstelling wordt getraind kunnen de kinderen in de D-teams die al 13 
jaar zijn meetrainen met de C. Wanneer in de nieuwe teamsamenstelling wordt getraind, zijn ook de 



 
leden die aan het einde van het seizoen stoppen natuurlijk nog van harte welkom. De 
leeftijdscoördinator benadert die (ouders van) leden persoonlijk met welk team diegene mee kan 
trainen. Hoe lang er doorgetraind gaat worden en wanneer er weer gestart gaat worden rondom de 
zomervakantie wordt ook later gecommuniceerd. 

 

Voor het nieuwe seizoen gelden op het veld en wanneer we weer in de zaal mogen in grote lijnen 
dezelfde dagen en tijden als het afgelopen seizoen: 

- De senioren trainen in principe in de sporthal op dinsdag en vrijdag. Damesrecreanten en 
Heren 1 trainen alleen op dinsdag (ook in de sporthal); 

- Alle jeugdteams trainen in principe voor en na het zaalseizoen buiten op de Horsterhoek. 
Voor het seizoen 2020/2021 wordt er t/m week 38 buiten getraind; 

- De A1, B1 en C-teams trainen op dinsdag en vrijdag; 

- De D1 traint op dinsdag en vrijdag; 

- De E-teams en D2 en D3 trainen op dinsdag en donderdag; 

- De F-teams trainen op woensdag. 

 

We weten de trainingsplanning voor de zaal in het komende seizoen pas definitief in juni omdat dan 
pas duidelijk is welke uren we beschikbaar krijgen in zowel Schalkhaar als ook in sporthallen in 
Deventer (voor onze oudere teams). Zodra dit voor ons bekend is, communiceren we dit ook meteen 
aan alle leden. Het is de bedoeling om onze D-, E- en F-teams zoveel mogelijk in de sporthal in 
Schalkhaar te laten trainen. Zekerheid hierover volgt dus in juni.  
 
 

Teamindeling seizoen 2020-2021  
In de afgelopen weken is de teamindeling voor het volgende handbalseizoen weer gemaakt. Dit is 
gedaan op basis van de meest recente ledenlijst voor het seizoen 2020/2021. De wgTZ heeft, samen 
met alle betrokken trainers en coaches per leeftijdscategorie, de indeling met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gemaakt. 
 
Er is geprobeerd alle spelers en speelsters in een team te plaatsen passend bij het individuele niveau. 
Daarbij is er zorgvuldig gekeken hoe de speelsters sociaal bij elkaar passen in een team. Daar waar 
meerdere teams in een leeftijdscategorie aanwezig zijn, is het 1e team op sterkte ingedeeld. 
 
We willen natuurlijk heel graag weten wie er interesse heeft om in het komende seizoen coach en/of 
trainer te zijn van een team, maak het graag zsm, maar uiterlijk 10 mei kenbaar via de 
leeftijdscoördinator of via tzhandbal@svschalkhaar.nl. De leeftijdscoördinator kijkt en of er ruimte is 
en wie waar het beste past. Ook bij overige vragen is de leeftijdscoördinator het aanspreekpunt.  
 
De leeftijdscoördinatoren zijn:  
Ds sen & A: Eugenie de Haan (06-30432051) – vacant per nieuwe seizoen 
B & C:  Rob Haarman (06-52695287)  – vacant per nieuwe seizoen 
D:  Rob Haarman (06-52695287)  - Melanie Lentelink per 2020/2021 
E:  Melanie Lentelink (06-28269655) - Annemarie Overman – Den Boer per 2020/2021 
F & H:  Rob de Groot (06-12174925)  - Richard Bennink en Maartje Weekamp per 2020/2021 

 



 
Voor dit seizoen zijn we weer erg blij dat we in alle leeftijdscategorieën minimaal 1 team hebben 
spelen. Dit seizoen gaat er daarnaast zelfs sinds lange tijd weer een heren 1 team van start in de 
weekendcompetitie! 
 

Heren Senioren 1    Dames Recreanten  
 Bert-Jan Buiskool    Joke Balster 
 Marcel Dekker     Marieke Hegteler 
 Patrick van Dijk     Daniëlle Hekking 
 Dennis Dijkgraaf    Hetty Hollander 
 Bas Elshof     Saskia Huis in ‘t Veld 
 Richard Hemmink    Anneloes Louissen - Van Reem 
 Jordy Hendricks     Anke Mensen 
 Mattiène van der Kamp    Marlies Mulder 
 Thomas Kamp     Saskia Rietman 
 Oscar Kappert     Judith Vloedgraven 
 Erik Jan Koning     Mariëlle Wagenvoort 
 Paul Lyczak     Mirjam Wichink-Kolkman 
 Arnaud Mensen    Leonie Zomer 
 Erik Muller 
 Aldo Nijboer 
 Jeroen Overman 
 Ane-Dick Steringa 
 Roy Vermeulen 
 Jordy van Wijngeeren 
 
 
Dames 1, Dames 2, A1 
In het seizoen 2020/2021 spelen we opnieuw met zowel een dames 1 een dames 2-team als een A1-
team. In de loop van september, kort vóór de start van de zaalcompetitie, wordt de teamindeling van 
deze teams definitief gemaakt en vervolgens gecommuniceerd door de wgTZ. Alleen de meiden 
gemarkeerd met een * komen nog in aanmerking om in A1 te mogen spelen. Wie er in september 
wordt geselecteerd van deze meiden voor dames 1, speelt in dames 1. Het uitgangspunt is dat de 
overige meiden dan in A1 spelen. De dames die voor dames 1, dames 2 en A1 op dit moment in 
aanmerking komen zijn:  
 

Gwen van den Berg *  Kaylee Haarman *  Meike Nieuwenhuis 
Hilde Boleij *   Kaylee Hendricks  Jet van Oldeniel  
Anneke Borgonjen *  Marije in ’t Hof *  Milou Raamsman  
Anouk Bouwmeester *  Cato Huis in ’t Veld *  Donna Rondhuis  
Manon Bouwmeester  Renate Huis in ’t Veld  Manouk Smit  
Julia Delfos *    Lisa Hulshoff *   Elien Veldkamp  
Lieke Elbersen   Carlijn Jansen   Allon van Veluwen 
Kinga Gronowska  Denise Jansen   Britt Viscaal * 
Marieke Groot Koerkamp Esmee Jansen *   Marjolein Vloedgraven  
Emma de Haan   Yahaira Jansen   Iris Wilgers 
Fleur de Haan   Claire Jeltes   Selinde Zoetbrood  
Lotte de Haan *   Chantal Melis * 
 



 
 
 
 
B1     C1    C2 
Selina van Brink   Floor Bloemen   Nina Adriaanse 
Anne Coobs    Meike Haarman  Els Coobs 
Esmee Davidis    Britt Homan   Noor Horden 
Britt Horden    Suzanne van Houwelingen Sara Huis in ‘t Veld 
Eline van Houwelingen   Yara Kedde   Lilian Koning 
Aniek van der Linden   Pleuni Korten   Marit Paas 
Bente Lorkeers    Maaike Meijerink  Isa Scholte 
Lizzy Mentink    Tess Meussen   Julia Scholte  
Tessa Paas    Lieke van der Strate  Emma Steenhuis 
Jente Rosendahl   Babet Wichink   Sofie Viscaal 
Linn Slinkman    Roos Wierda   Benthe te Wechel 
Hannah de Vries 
 
 
D1      D2    D3 
Sam van Bussel    Wout Bandell   Genness Agyemang 
Milou Elshof    Sanne van Beek   Reyhan Beyribey 
Kim Grootentraast   Jochem van Heerde  Guusje van Dieren 
Maud van Kerkvoorde   Tara Homan   Ilana Krijt 
Eva Mensen    Felien Kedde   Ise Lentelink 
Jet Mulder     Zoë Klijn Velderman  Noortje Schapelhouman 
Anniko Rensen    Stef Ottevanger   Lois Wierda 
Vera Lynn Steringa   Loek Spliethof   Loes van Wilsem 
     Enna Zepcan 
 
 
De D-teams zijn vrij klein, waardoor iedereen veel kan spelen. Daarnaast vraagt dat flexibiliteit van 
ieder om wanneer nodig andere D-teams, bij tekort, te helpen.  
 
 
 
E1     E2    E3 
Julia den Boer    Auke Bloemen   Elise Bosch 
Hannah de Goede   Luuk Elshof   Ilse Gerritsen 
Iva Hemmink    Dean van der Pijl  Lisa Grootentraast 
Laura Mensen    Tristan Reurink   Luna Klijn Velderman 
Sterre de Schipper   Melle Thomassen  Isa van Leeuwen 
Lieke Smook    Sam van Vilsteren  Suus Mulder 
Babette Teunissen   Chris Visser   Liz Vermeulen 

Bart Zomer 
 
 
 
 



 
 

E4      E5 
  Tess Bon     Beau Guitink    
  Suus Hemmer     Rachel van Houwelingen 
  Fenna Jansen     Alies Jansen  
  Marit Overman     Eva Kemperman 
  Sanna Schrijver     Zoë Norde 
  Jikke Vulink     Marlijn Schapelhouman 
        Lizet Veurink   
 
De E-teams zijn vrij klein, waardoor iedereen veel kan spelen. Daarnaast vraagt dat flexibiliteit van 
ieder om wanneer nodig andere E-teams, bij tekort, te helpen.  

  
 
F-teams   
De F is een dynamische leeftijdscategorie. Er komen gedurende het jaar steeds nieuwe leden bij, 
waar we natuurlijk blij mee zijn. Dit maakt ook dat we gekozen hebben om voor nu alleen nog een F1 
en F2 in te delen. Vlak vóór de zomervakantie zullen we met alle kinderen die op dat moment lid zijn 
geworden eventueel een F3, F4 en/of H1 samenstellen, zodat we met zorg kunnen kijken naar de 
juiste balans tussen de teams bij de start van het seizoen. Iedereen is op dat moment in een team 
ingedeeld. 
 
Er wordt voor gekozen om de F-teams vrij klein te houden zodat iedereen veel aan spelen toe komt. 
Daarnaast vraagt het om flexibiliteit van ieder om andere F-teams, bij tekort, te helpen. Daarnaast 
zorgt het er ook voor dat er bij nieuwe leden weer zo snel mogelijk een nieuw team gevormd kan 
worden. 
 
Het is belangrijk te realiseren dat de teamindeling bij de F tijdens het seizoen aan verandering 
onderhevig kan zijn. Dit geldt voor alle F teams! We hechten er veel waarde aan om ook tijdens het 
seizoen, vooral bij deze jonge kinderen steeds weer opnieuw te kijken en zo nodig wijzigingen door 
te voeren als het aantal speelsters, ontwikkeling van speelsters en/of het sociaal emotionele proces 
daarom vraagt.  
 
 
F1     F2    F3/F4/H1 
Silke Fransen    Heidi Eiland   Ebru Akkiliç 
Tygo ten Hoorn Boer   Jip de Groot   Tessa Bennink 
Kim van Kerkvoorde   Anna Kievit   Puck de Neef 
Alyssa Krijt    Fem Mulder   Marle Scherpenzeel 
Nora Masman    Myrthe Neuvel   Jade de Schipper 
Fleur Verwoolde   Iris Pol    Mailey Siemelink 
         Noa Stel 
         Jet van Vilsteren 
 
 
 
 
 



 
Talentontwikkeling 
SV Schalkhaar stimuleert talentontwikkeling van harte. Niet alleen in onze reguliere 
handbaltrainingen en -wedstrijden bij SV Schalkhaar, maar er zijn ook allerlei extra mogelijkheden 
daar buiten. Voor onze leden zijn er op dit moment 4 mogelijkheden om naast SV Schalkhaar aan 
extra talentontwikkeling te doen: 
 

1) Voor jongens van 11 t/m 14 jaar zijn er speciale evenementen. Vooral gericht op techniek, 
tricks en trucs en handbalplezier. Iedereen mag meedoen. Kijk op www.handbalhelden.nl 
 

2) Voor jongens en meisjes in de leeftijd van B, C, D en E is er in Twello op zondagochtend 1,5 
uur de mogelijkheid extra trainingen te volgen. Dit is in de periode van oktober t/m april 
ongeveer 20 keer. Deze trainingen zijn vooral op techniek gericht. Ook diverse speelsters van 
Schalkhaar doen hier aan mee. Iedereen mag meedoen. SV Schalkhaar participeert hierin en 
betaalt een deel van de deelnamekosten. Kijk op https://taktregiohandbal.wordpress.com/ 

 
3) Voor meiden in de leeftijd van C, D en E is er de handbalschool in Raalte. Hierbij worden 

trainingen doordeweeks gegeven en worden er afspraken gemaakt met de school van je 
dochter. Je moet je via selectiedagen kwalificeren. Ook bij de handbalschool doen meiden 
van Schalkhaar mee. Kijk op https://www.chsraalte.nl/ 

 
4) Voor meiden met geboortejaar 2007, 2008 en 2009 start in september 2020 het zogeheten 

Regionale TrainingsCentrum. Het dichtstbijzijnde centrum zit in Zwolle. Hierbij zijn school en 
handbaltrainingen vergaand geïntegreerd. Je moet je via selectietrainingen kwalificeren. Kijk 
op https://www.handbal.nl/regionale-trainings-centra-rtc/ 

 
 
Heb je hier verder vragen over, stel ze gerust bij de leeftijdscoördinator. 

 
 
Laten we samen het seizoen goed afmaken en er weer een nieuw sportief seizoen 2020/2021 van 
maken!  
 
 
Met sportieve groeten,  
Werkgroep Technische Zaken Handbal 
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