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BEACHSTRO
DE HORSTERHOEK

SPETTERENDE
VUURWERKSHOW

Culinair hoogtepunt van
Boulevard Schalkhaar m.m.v.
3 meesterkoks: Lennart van
Schuilenburg, Wouter van
Leeuwen en Heiko Obdeijn.
Dat wordt smullen!
Er zijn nog enkele
kaarten beschikbaar! Bestel nu!

We gaan knallen op
vrijdagavond 24 juni!
TuinMani Vuurwerk maakt
er een geweldige show van.
Be there!

Aansluitend op Beachstro
De Horsterhoek gaan we los
met een heerlijke feestavond
voor iedereen: jong, oud,
vrijwilligers, sponsoren,
Vrienden van SV Schalkhaar;
iedereen die Schalkhaar een
warm hart toedraagt.

24 -26 JUN I 2022

24-26
JUNI

I N D E Z E U I T G AV E

AFTRAPPEN
IN DE FEESTTENT!
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FAMILIEMIXTOERNOOI
Op zaterdag genieten
we met elkaar van zon,
strand én een lekker potje
b..., sorry voetbal en
handbal. Schrijf je team,
familie, straat,
collega’s in voor
een heerlijke
sportdag!

FEESTAVOND
Zaterdag 25 juni:
20:00 – 01:00 uur
m.m.v. coverband Hike
en DJ Mark Donders

LIVING LEGENDS
JUBILEUMWEDSTRIJD
Jubileumteam - SV Schalkhaar 1
Living legends - nieuwe helden

DERDE HELFT:
GEZELLIG!

THEMA

:

Beach

Boulevard Schalkhaar eindigt
met een supergezellige derde
helft. Na de Living Legends
Jubileumwedstrijd zetten
Patriek Verdriet en Zanger
Kafke de tent op zijn kop!

BEN JIJ KLAAR VOOR
BOULEVARD SCHALKHAAR?
Grootse plannen
werden gesmeed,
de kleinste
details werden
overpeinsd, de
jubelstemming zat
er direct goed in!

Jubileumcommissie voorzitter Floris Duijff omringd door Michiel Hullegie, Ynze van Beek, Marjolein Vloedgraven,
Selinde Zoetbrood, Chiel van Rossum, Leon Aarnink, Bas Tijhaar, Yahaira Jansen en Wim Groot Koerkamp.

Na jaren voorbereiding, uitstellen, maar nooit afstellen staat de jubileumcommisie
te popelen om er samen met jou een fantastisch feest van te maken!
Floris Duijff: ‘Tijdens de
ledenvergadering op 8 oktober
2018 werd gevraagd naar de
bereidheid om bij te dragen
aan de viering van het 75-jarig
jubileum op 1 september 2020.

Dat leek mij wel wat, onder de
voorwaarde dat ook Ynze van
Beek aan zou sluiten. Sindsdien
heeft een ambitieuze groep
leden de handschoen opgepakt.
Grootse plannen werden

gesmeed, de kleinste details
werden overpeinsd, de
jubelstemming zat er direct
goed in.’
>> Lees verder op pagina 3
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> vervolg pagina 1
Vanuit de afdeling handbal
twijfelden Yahaira, Selinde en
Marjolein geen moment toen
zij werden gevraagd om aan te
sluiten bij de nieuw te vormen
JC. Op dat moment sloten ook
Leon, Michiel, Bas en Chiel zich
bij ons aan. Om een brug te
slaan tussen de JC en het
bestuur van de vereniging én
in het achterhoofd de communicatieve gewenste daadkracht,
completeerde Wim onze groep.
De jubileumcommissie was
geboren, met 10 betrokken leden
en enthousiasme te over.
De sfeer binnen de JC is geweldig. Maar zo gek is dat ook niet,
want met mannen als Chiel en
Bas, die je overigens zo op een
podium kan zetten als komisch

duo, volgen de grappen zich
in raptempo op. Bedenk daarbij
dat er altijd wel iemand
#geroyayeerd wordt en je kan je
voorstellen dat ik met een grote
glimlach terugdenk aan al die
(35) vergaderingen.

|
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Absoluut hoogtepunt in aanloop
naar het jubileumweekend,
was voor mij de organisatie van
de jubileumveiling op zondag
5 januari 2020. De bomvolle
kantine, aansluitend op de
nieuwjaarsreceptie en enorme
bijdragen van onze zeer gewaardeerde sponsoren, maakte
dat veilingmeester Huub een
fantastische show neer kon
zetten. Wat een uitgelaten
stemming, wat een resultaat,
wat een geweldige dag!
Ik ben er trots op dat we met
deze fantastische groep
vrijwilligers, na meerdere keren
uitstellen, het voor elkaar
hebben gekregen om het
jubileumweekend te organiseren. Ieder met zijn/haar eigen
expertise, ieder met zijn/haar
eigen verantwoordelijkheden,
maar allen met een
gezamenlijk doel. Petje
af voor deze groep,
grote klasse!
We zijn er nog niet,
maar het feest is in
zicht. Helpen jullie ons mee om
er een onvergetelijk mooi feest
van te maken? Dit wil je niet
missen, daar wil je bij zijn!!
Floris Duijff
Voorzitter Jubileumcommissie

VAN UITSTEL KOMT GÉÉN AFSTEL
Omdat 75 jaar niet zomaar een mijlpaal is, hebben we
als commissie besloten om er geen feestdag, maar een
compleet feestweekend van te maken.
Aanvankelijk gingen de gedachten uit naar het laatste weekend van augustus 2020: van
donderdag 27 t/m zondag 30
augustus 2020. In tweede
termijn gingen de gedachten
uit naar het weekend van 24
t/m 27 juni 2021. Ook hier ging
een streep door als gevolg van
corona. Daarna kwam het
weekend van donderdag 26 t/m

zondag 29 augustus a.s. in beeld.
Je raadt het al: ook dit kwam te
vroeg. Van uitstel komt geen
afstel: in het weekend van
vrijdag 24 t/m zondag 26 juni
2022 gaat het echt gebeuren:
Boulevard Schalkhaar!
Tijdens het feestweekend zal
samensmelting van Schalkhaar
centraal staan. Met alle geledin-

gen binnen (en buiten) de club,
van jong tot oud, zal rekening
worden gehouden tijdens dit
weekend, zodat iedereen kan
meedelen in de feestvreugde!
Hartelijke jubileum groet
namens de SV Schalkhaar
Jubileumcommissie,
Floris Duijff, Ynze van Beek,
Leon Aarnink, Yahaira Jansen,
Selinde Zoetbrood, Marjolein
Vloedgraven, Wim Groot
Koerkamp, Bas Tijhaar, Michiel
Hullegie, Chiel van Rossum
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ALLEEN SAMEN ZIJN WE SV SCHALKHAAR
SV Schalkhaar werd op 1 september 1945 tijdens de oprichtingsvergadering als voetbalvereniging officieel opgericht. Die vergadering vond plaats in het toenmalige café van Tonny
Berghuis. Drie van de toenmalige grondleggers, Herman Sonnenberg, Bart Huis in ‘t veld en
Piet de Lange, zijn nog steeds lid van onze vereniging. Deze mannen verdienen groot respect.
Omdat er in de naoorlogse jaren
geen geld was om een kleurrijk
tenue aan te schaffen doken alle
speler in hun kledingkast en
zochten een wit shirt of overhemd en een zwart broekje. Op
een trapveldje aan de Spanjaardsdijk werden de eerste
wedstrijden gespeeld en zo is
onze vereniging geboren.
Vanuit deze zeer moeilijke tijd
heeft onze vereniging zich
gevormd. Over ledenaanwas heeft
de vereniging nooit te klagen
gehad. SV Schalkhaar kenmerkt
zich door een goede organisatiestructuur, goede besturen en met
name het sociale gebeuren dat
leden zo sterk met elkaar
verbindt. Binnen het dorpsgebeuren neemt SV Schalkhaar een
prominente rol in. In vroegere
tijden werden dan ook dorpsactiviteiten zoals de toenmalige
Koninginnedag, de Theo Hagenloop en diverse andere activiteiten als vanzelfsprekend op ons
complex georganiseerd.

SV Schalkhaar heeft door de
jaren heen op diverse locaties
rond het dorp gespeeld. De
Hagenvoorderdijk, Spanjaardsdijk, ‘t Mensink, de Wijtenhorst
en tegenwoordig De Horsterhoek. Gemeentelijke herindelingen, ledengroei en toekomstperspectief zijn bepalend geweest
voor de keuze hierin. Altijd heeft
het belang van de leden en het
dorpsgebeuren daarbij vooropgestaan. Ook in de huidige tijd
staan deze invalshoeken nog
steeds overeind. SV Schalkhaar
heeft altijd een eigen koers
gevaren. Heeft zich niet gek
laten maken door invloeden van
buitenaf. Is altijd vanuit de eigen
mogelijkheden blijven zoeken
naar verjonging en vernieuwing
en heeft op gepaste wijze met
enorm veel inzet van de vele
vrijwilligers de vereniging
opgebouwd tot wat het nu is.
Met de overgang van de Wijtenhorst naar de Horsterhoek in
2007 hebben wij een prachtig

complex weten te realiseren,
waar we enorm trots op zijn.
Naast voetbal is er ook plaats
voor handbal, biljarten, kaarten
en de jeu de boules. Ook heeft de
buitenschoolse opvang een plek
op ons complex gevonden. Al
met al kunnen we stellen dat SV
Schalkhaar een brede sociaal
maatschappelijke functie
vervult. We zijn een vitaal en
gezonde sportvereniging die
midden in de samenleving staat.
Op 1 september 2020 bestonden
we 75 jaar. Door de Corona
situatie hebben we dit helaas
destijds niet samen met u
kunnen vieren. In het weekend
van 24, 25 en 26 juni aanstaande
willen we ons jubileum alsnog
samen met onze leden, sponsoren en alle inwoners van Schalkhaar en wijde omtrek vieren.
Onze jubileumcommissie heeft
een prachtig en gevarieerd
feestweekend op touw gezet met
een programma waarin voor
jong en oud ruimte is.

Wij bedanken daarmee iedereen
die SV Schalkhaar een warm
hart toedraagt. Van leden tot
vrijwilligers, sponsoren en
andere belangstellenden. Wij
hopen dat iedereen ons jubileum
komt meevieren. Tenslotte is SV
Schalkhaar er voor iedereen en
willen wij graag ons succes met
iedereen delen.
Voor de nabije toekomst heeft SV
Schalkhaar het plan opgevat om
te streven naar een centraal
binnen het dorp gelegen sportcomplex op de Horsterhoek en
bij voorkeur met een sporthal
waar niet alleen gesport kan
worden maar ook andere sociale
activiteiten kunnen plaatsvinden.

Dit vraagt goed overleg met
gemeente, de buurtbewoners
en diverse groeperingen uit het
dorp Schalkhaar. Als iedereen
zich van zijn goede kant laat
zien en het dorpsbelang voorop
stelt, zou dit tot de mogelijkheden moeten behoren. Als
andere kerkdorpen hier in
slagen waarom dan niet in
Schalkhaar?
Wij hopen iedereen tijdens ons
feestweekend van 24 t/m 26
juni 2022 op het complex
of in de feesttent te mogen
begroeten.
Peter Visser
Voorzitter SV Schalkhaar
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Boulevard
WARMING UP Schalkhaar

TERUGBLIK
JUBILEUM
ACTIVITEITEN

In de aanloop naar het Jubileumweekend organiseerde
de Jubileumcommissie tal van activiteiten om geld te
verzamelen voor het feestweekend.
Het mes sneed van twee kanten
door het broodje beenham: de
acties brachten veel mensen
samen en waren goed voor veel
gezelligheid. Daarnaast werd
er een mooie financiële buffer
aangelegd voor het feest. Het
coronavirus dreigde roet in het
eten te gooien, waardoor

enkele acties moesten worden
opgeschort. Gelukkig konden
we deze na het verruimen van
de maatregelen alsnog een
plek geven in de kalender.
Hieronder vindt u een beknopte
impressie van de acties,
waarop we met veel plezier
terugkijken!

Merchandise artikelen

Verkoop broodjes ham

Worst kaas pakket
m.m.v. De Kaasbaas

Jubileumveiling

Voetbalquiz

More Love

Bistro De Horsterhoek

Theo Hagen Jubileumloop
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PROGRAMMA

75-JARIG JUBILEUMWEEKEND SV SCHALKHAAR
VRIJDAG 24 JUNI 2022
Boulevard Schalkhaar gaat vliegend uit de startblokken met
een culinair hoogstandje: Beachstro De Horsterhoek.

•
•
•
•
•

16:30 uur – inloop Beachstro de Horsterhoek
17:00 t/m 21:00 uur – Beachstro de Horsterhoek
21:00 uur – feestavond met DJ Riva Soull
Duister – spetterende vuurwerkshow
00.00 uur – afsluiting avond

ZATERDAG 25 JUNI 2022
Familiemixtoernooi & feestavond

• 10:00 – 15:00 uur – Familiemix handbal-/voetbaltoernooi
• 15:00 – 18:30 uur – Cooling down & Warming up m.m.v. DJ
• 20:00 – 01:00 uur – Feestavond m.m.v. coverband Hike en

8
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SAVE THE DATES!

Noteer vrijdag 24 t/m zondag
26 juni 2022 in je agenda en
houd dit weekend vrij voor een
fantastisch feest voor jong en
oud in Schalkhaar en omstreken!
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EEN WEEKEND FEESTEN AAN
HET STRAND? KOM NAAR
BOULEVARD SCHALKHAAR!

Vrijdag 24 juni
17:00 t/m 21:00 uur

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

10:00 – 15:00 uur

14:00 uur

FAMILIEMIXTOERNOOI

LIVING LEGENDS
JUBILEUMWEDSTRIJD

FEESTAVOND
MET DJ RIVA SOULL

Zaterdag 25 juni

Zondag 26 juni

20:00 – 01:00 uur

16:00 – 23:00 uur

Vrijdag 24 juni

FEEST H EN
BEEST H IN
DE FEESTTENT!

DERDE HELFT

m.m.v. Hike en DJ Mark

en Zanger

Donders

Kafke

BEACHSTRO DE
HORSTERHOEK
Vrijdag 24 juni
Vanaf 21:00 uur

DJ Mark Donders

ZONDAG 26 JUNI 2022
Living Legends Jubileumwedstrijd + De Derde helft
12:00 – Ontvangst gasten in de kantine
12:30 – Start wedstrijd mini’s
14:00 – Start Living Legends Jubileumwedstrijd
15:30 – Feesttent open
16:00 – Kantine dicht
16:00 – Start ‘De derde helft’ feestmiddag/-avond
23:00 – Einde feestavond

Als het duister is

SPETTERENDE
VUURWERKSHOW

m.m.v. DJ Con Nalez,
Patriek Verdriet
THEMA

Beach
:

dus kom
in
je beach
y
kleding

SPONSORS BEDANKT!

Duijff
Duijff

•
•
•
•
•
•
•

75 jaar SV Schalkhaar betekent ook 75 jaar steun
van plaatselijke ondernemers. Zij maakten het mede
mogelijk om SV Schalkhaar te laten groeien tot een
prachtige vereniging. SV Schalkhaar is superblij met
alle sponsors, waarvan we trots de naam uitdragen;
op onze shirts, op reclameborden, op de website, in
e-nieuwsbrieven en programmaboekjes, op vlaggen,
in deze Jubileumkrant, etc.
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UITGEBREID PROGRAMMA
VRIJDAG 24 JUNI 2022

BEACHSTRO DE HORSTERHOEK
Feest instuifavond: Beachtstro Culinair voor
sponsors/vrijwilligers/leden
• 16:30 uur -> Feest instuifavond: Beachstro Culinair
voor sponsors/vrijwilligers/leden
• 17:00 t/m 21:00 uur -> Beachstro de Horsterhoek
De transformatie van ons complex, in een schitterende
diner-locatie, wordt verzorgd in een samenwerking met
meesterkoks Lennart van Schuilenburg, Wouter van
Leeuwen en Heiko Obdeijn, Korbeld Verhuur, adviseur
Adriaan Verkerk en vele vrijwilligers.
Toegangskaarten voor dit
schitterende evenement zijn te koop
voor €75,- per persoon, waarbij
eenieder een meergangen diner
en bijpassende dranken ontvangt.

Meer info
en reserveren
www.svschalkhaar.nl/jubileum/beachstro

FEESTAVOND
Feestavond voor sponsoren, vrijwilligers, leden
én niet-leden. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
m.m.v. DJ Riva Soull
20:30 uur (aanvang)

Aansluitend op Beachstro de Horsterhoek, staat een
feestavond gepland voor sponsoren, vrijwilligers, leden
van verdiensten en iedereen die zich betrokken voelt bij
SV Schalkhaar. Tijdens de feestavond verzorgt een DJ
het licht en geluid tussen 20:30 en 00.00 uur.

SPETTERENDE VUURWERKSHOW
Als het donker is ...

In samenwerking met Tuinmani,
wordt een spetterende vuurwerkshow verzorgd, om het jubileumweekend goed mee te starten. Zo
zetten we Boulevard Schalkhaar
direct op de kaart en is de kick-off
van een bruisend weekend compleet.

ZATERDAG 25 JUNI 2022

DERDE HELFT

ZONDAG 26 JUNI 2022

LIVING LEGENDS
JUBILEUMWEDSTRIJD
Jubileumteam SV Schalkhaar – SV Schalkhaar 1
14:00 uur

Familiemix handbal-/voetbaltoernooi
10:00 – 15:00 uur

Tijdens het jubileumweekend wordt er op zaterdag 25
juni een familiemixtoernooi georganiseerd. Bij dit
toernooi speel je afwisselend voetbal en (beach)handbal
wedstrijden. Geef je samen met je familie, vrienden of
teamgenoten op voor dit gezellige toernooi!
Het toernooi start zaterdagochtend rond 10.00 uur
en de finale wordt rond 15.00 uur gespeeld.
Meer informatie en aanmelden
Familiemix toernooi
www.svschalkhaar.nl/jubileum/
familiemixtoernooi

16:00 – 23:00 uur

Aansluitend op de jubileumwedstrijd staat een feestmiddag/-avond gepland. Tijdens de feestavond verzorgd een
DJ samen met artiest en het licht en geluid. De muziek
draait van 16:00 tot 23:00.

Bij een jubileum van een sportvereniging hoort natuurlijk
een mooi feestprogramma. En binnen dat programma is
een bijzondere voetbalwedstrijd natuurlijk een vereiste. Met
veel plezier werken we namens de 1e selectie mee aan een
jubileumwedstrijd tegen oud 1e elftalspelers van de club.

Patriek Verdriet

Er zijn 2 goede redenen om te voetballen en handballen
bij een club. Het spelletje zelf, en het onderdeel zijn van
de vereniging. Want zonder 3e helft, kleedkamerhumor,
boete-pot, samen winnen en verliezen, zijn voetbal en
handbal maar een gewoon spelletje. Zeker na de verschillende Corona periodes weten we dat een vereniging meer
is dan een verzameling sporters en teams. (verenigen werkwoord: afzonderlijke delen tot 1 geheel maken).

Van Maastricht tot Den
Helder, van kroeg tot
smartlappenfestival, van
de zwarte cross tot aan de
Nijmeegse Vierdaagse.
PATRIEK VERDRIET kent
leed & pijn en hoe daar
mee om te gaan.

Om dat te vieren zal het huidige eerste elftal aantreden
tegen de voormalige vedettes, clublegendes en mannen
die in het rijke verleden van Schalkhaar voor bijzondere
momenten hebben gezorgd. Voorafgaand aan de senioren is er tijd voor de toekomst van de vereniging. Om
13.00 zullen de mini’s een voorwedstrijd gaan spelen.
Om 14.00 is het tijd voor de Jubileumwedstrijd. Hopelijk
komen alle huidige en voormalige clubleden kijken hoe het
er voor staat met het niveau en de fitheid van de oudgedienden. Hebben ze nog steeds die fluwelen techniek?
Zijn die dribbels nog steeds onnavolgbaar? En wie heeft
iets teveel in de Natte Hoek plaatsgenomen? Ben jij ook
benieuwd of ze een kans maken tegen het huidige 1e elftal?
Kom dan naar de Horsterhoek voor een onvergetelijke
voetbalmiddag bij onze prachtige vereniging!

Living legends Sv Schalkhaar 75 - jaar (onder voorbehoud)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Ruben Bumkens
Sjors Brugge
Huub Kolkman
Han Satink
Erik van Empel
Dennis Streppel
Mattis Janse
Jorne Dijkerman
Rik Ellenbroek
Marijn ten Bulte
Vincent Vloedgraven

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Mark Wieggerinck
Huub Swartjes
Kevin Manenschijn
Jan Willem Leemkuil
Bart Toorneman
Marc Jansen
Sven Kelder
Robert van Aken (K)
Frank Huis in ’t Veld (K)
Ibo Baris

FEESTAVOND
m.m.v. coverband Hike en DJ Mark Donders

FAMILIEMIXTOERNOOI

m.m.v. DJ Con Nalez, Patriek Verdriet
en Zanger Kafke

20:00 – 01:00 uur

Spetterende feestavond voor iedereen in Schalkhaar,
Deventer en wijde omgeving, jong én ouder, lid of geen
lid; je bent van harte welkom in de feesttent voor een
superfeest! Dit wordt Schalkhaar Life ‘in de herhaling’!

Huilen en lachen van
Patriek Verdriet

Zijn recept: ‘keihard janken tot
de lach de tranen heeft gedroogd.’
PATRIEK VERDRIET die blonde zanger van al die bekende
NL-talige Hits uit de rijke Hollandse Smart- en Levensliederen historie en ook van de meer recente NederHits van
Jan Smit, Wolter Kroes, Jannes, Frans Duijts enzovoorts,
weet als geen ander hoe een feest moet worden aangepakt. En dat zijn aanpak werkt, bewijst hij al vele jaren.
PATRIEK VERDRIET komt letterlijk naar je toe voor een
diepte-interview, een meezinguitnodiging of gewoon je
telefoonnummer! Boven op de bar, achter in de zaal,
boven op het dak, geen plek is heilig. Laat staan veilig
voor deze rasentertainer, die al zo veel zalen, evenementen, festivals, kroegen, etc. in opperste staat van
enthousiasme heeft gekregen.

Zanger Kafke

WAT ALS EEN GRAP
BEGON
Van glazenhaler tot één
van de populairste
feestacts van Nederland.
Van een grapje in 2017 van
4 vrienden tot een uitverkocht 013 Tilburg in 2019.
Dat is Zanger Kafke in een
notendop. Zanger Kafke
laat met zijn Brabantse tongval en up-tempo Nederlandstalige feestnummers kroegen en festivals ontploffen.

Zanger Kafke laat met zijn up-tempo
Nederlandstalige feestnummers
kroegen en festivals ontploffen.’
De inmiddels gouden single “Springen” zet het leven van
Kevin Verhoeven in 2018 volledig op zijn kop. Meerdere
singles en samenwerkingen (met onder andere Outsiders
en FeestDJRuud) volgen. Twee jaar later is deze feestact
niet meer weg te denken op plekken waar bier en confetti
de boventoon voeren. Gewapend met de spreuk “Hoe
meer jullie drinken, hoe beter ik ga klinken!” geeft hij
ieder feestje een goud-gele randje!
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TERUGBLIK
OUD-VOORZITTTERS
BEN DE FOOIJ
(Voorzitter van juni 1997-1998, 2001-2007 en 2015- 2016)
Ik heb dierbare herinneringen aan:
• mijn jongere jaren in de vereniging. Met veel
dorpsgenoten voetballen en daarnaast actief
zijn binnen de club bij diverse klussen /
verbouwingen clubgebouw. Veel gezelligheid,
vooral tijdens de nazit als het werk of wedstrijd
gedaan was met Fré Tammerveld achter de
bar. De gemoedelijke sfeer en saamhorigheid
binnen de club was toentertijd geweldig.
• het voetballen in het Vriendenelftal, fanatiek
tijdens en veel lachen na de wedstrijd. Toen
is de “beruchte” donderdagavond trainingsgroep ontstaan.
• het bestuurlijk actief zijn, het opstellen van het
beleidsplan 2000 – 2005 “ een complexe
toekomst”, de organisatie van het 50- jarig
jubileumfeest dat 10 dagen duurde en het maken van het boek “Zwart/Wit bekeken”.
Bestuurlijk hoogtepunt voor mij was hele traject van het verplaatsen van het
sportcomplex Wijtenhorst naar de Horsterhoek, de opening in 2007 en de aansluitende feestweek.

TITUS SWARTJES
(Voorzitter van juni 1997-1998, 2001-2007 en 2015- 2016)
De kracht van SV Schalkhaar als vereniging
zit in haar leden. Met plezier kijk ik terug op
de ontwikkeling van onze jeugdopleiding en de
uitvoering van specifieke projecten zoals de
aanleg van het kunstgrasveld op het hoofdveld
waarbij leden zich gezamenlijk vele uren hebben
ingezet voor SV Schalkhaar. Het was in al die
jaren gewoon gezellig en leuk om dit samen met
anderen te doen. Natuurlijk zijn er ook een groot
aantal karakteristieke personen voorbijgekomen
in onze vereniging zoals Herman Kruit op
zondagochtend op het voetbalveld met zijn
standaard welkom ‘zo schoap bin ie d’r ook weer.’
Mooie herinneringen die onderdeel zijn van onze
nog steeds groeiende verenigingsgeschiedenis.
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Desondanks drukte Herman een
grote stempel op de vereniging
van wit shirt en zwarte broek –
‘dat waren praktische kleuren;

voor Schalkhaar. Dé bindende
factor. Je kreeg zelfs tips voor je
spel van de pastoor tijdens het
biechten”, vertelt Herman. “De

De clubliefde spat nog altijd van
de gezichten van Bart (86), Piet (86)
en Herman (85) als het woord
‘SV Schalkhaar’ valt.

v.l.n.r.: Herman Sonnenberg, Piet de Lange en Bart Huis in ‘t Veld

Vraag ze naar de mooiste momenten uit de clubgeschiedenis en je kunt uren ademloos
genieten van verhalen over wereldgoals, spijkerharde tackles en kwajongensstreken.
Bart Huis in ’t Veld, Piet de Lange en Herman Sonneberg, de drie leden van het eerste
uur, vormen samen het levende bewijs van 75 jaar SV Schalkhaar.
Ter ere van het jubileum blikken
ze terug. “Een borrel voor de
wedstrijd? Dat was vroeger heel
normaal. ’’Nee, de voetbalschoenen aan en het veld op, dat doen
de drie al vele jaren niet meer.
Toch spat de clubliefde nog altijd
van de gezichten van Bart (86),
Piet (86) en Herman (85) als het
woord ‘SV Schalkhaar’ valt.
Gebroederlijk zitten ze aan tafel
in de bestuurskamer op sportcomplex De Horsterhoek als hen
dé vraag wordt gesteld: hoe
begon het allemaal? Het startsein voor een lawine aan fraaie
anekdotes.
“Ik weet het nog goed’’, steekt
Bart van wal. “Ik kreeg het
lidmaatschap cadeau voor mijn
10e verjaardag.’’ Hij komt uit
een groot gezin met in totaal
vijf jongens. “Destijds moest je
voor je kinderen om en om
betalen. Dus voor de eerste die

lid werd betaalde je, de tweede
mocht gratis, enzovoort.” Naast
het lidmaatschap kreeg Bart
ook zijn eerste schoeisel cadeau.
“Alleen een linker voetbalschoen. Mijn broer kreeg de
rechter.” Lachend: “Aan de
andere voet droeg ik een
legerkist met punten eronder.
Daarom werd ik altijd op links
gezet in het veld, maar ik was
stijf rechts!”
Nadat hij een complete set
voetbalschoenen had verdiend
– ‘we hielpen bij Koerkamp met
de aardappeloogst’ – schopte
Bart het als bikkelharde linksback tot het eerste van Schalkhaar. Vanaf zijn 16e tot zijn 32e
kwam hij uit voor het vlaggenschip van de club. 16 jaar in
totaal. “Nou ja, zonder de
schorsingen meegerekend dan
he”, lacht de nog altijd scherpe
tachtiger.

Want van een overtreding was de
ras-Schalkhaar niet vies. Dat had
ook te maken met de tijdsgeest.
“Het voetbal was gewoon veel
robuuster. Vooral tegen clubs als
Lettele, Colmschate en Heeten.
Dat waren keiharde derby’s.” Hij
wordt er zelf iedere dag nog aan
herinnerd. “Ik heb nog altijd last
van een drievoudige beenbreuk
die ik opliep tijdens een wedstrijd.
Tja, zo ging dat toen.”
Hoe anders liep de carrière van
Herman Sonneberg. Het was zijn
broer Theo die de betere voetbalgenen had geërfd, erkent de
85-jarige Schalkhaarder. “De
club vond ik prachtig, maar ik
was zelf geen bijzondere voetballer. Dat kwam tot uiting toen
mijn trainer van destijds, Theo
Leus, vlak voor een trainingsavond vroeg of we wilden
voetballen of naar de kermis. De
keuze voor dat laatste was voor
mij snel gemaakt.”

iedereen had dat thuis wel
liggen’. Naast het voetballen
hield hij zich voornamelijk bezig
met de organisatie van uiteenlopende activiteiten. Van Koninginnedag tot een sponsorloop: “Bij
Schalkhaar gebeurde altijd wat.”
Daarbij was Sonneberg wel te
porren voor ludieke acties en
kwajongensstreken. Zo ook toen
een groep parachutisten zou landen op een van de velden van
voormalig sportcomplex De
Wijtenhorst. “Toen hebben we
een brief vervalst”, lacht
Herman. Die brief leek afkomstig
van de Paracentrum Teuge.
“Daarin stond het verzoek de
middencirkel in allerlei felle
kleuren te verven, omdat anders
de parachutisten niet konden
zien waar ze moesten landen.
Nou, iedereen was in paniek.
‘Zijn ze gek geworden!’, klonk
het. En wij lachten ons natuurlijk
kapot.”
Ook bij Piet werd het voetbal
er met de paplepel ingegoten.
“Mijn vader was de eerste
voorzitter. Tja, dan moest je
wel voetballen he!” Zijn broer
Jo was dé voetballer van het
gezin. “Die kon altijd en overal
goals maken.”
In 75 jaar is er een hoop veranderd, beseffen de mannen.
“Vroeger was de voetbal alles

club hoorde bij het dorp en visa
versa. Dat is nu natuurlijk nog
zo, maar in wat mindere mate.
We moeten daar zuinig op zijn.”
De verbinding van toen was ook
terug te zien in de ontwikkeling
van de verschillende accommodaties waar SV Schalkhaar door
de jaren heen speelde. Zes in
totaal, verspreid over het dorp.
“Je kon altijd op hulp rekenen”,
vertelt Bart Huis in ’t Veld, die
sinds zijn 16e in de zogenoemde
bouwcommissie zat. “In al die
jaren hebben we nooit een
aannemer betaald.”
Als het aan de drie bijzondere
leden ligt wordt dat aloude
clubgevoel de komende jaren nog
meer aangewakkerd. “Zelf kan ik
bijvoorbeeld niet zo goed tegen
clubhoppers”, zegt Herman met
serieuze blik. “SV Schalkhaar
draait op vrijwilligers, op
clubliefde.” Nog een wens voor
de toekomst? “Dat de sporthal
hierheen komt”, wijzen de drie
naar de zijkant van de kantine.
“Die hoort hier thuis.”

Bekijk hier
de video
van het
interview

