
Van de redactie

De laatste Goal van het seizoen 14/15. Dus vind je in deze uitgave diverse heroïsche en hilarische 
verhalen over een op wat voor manier dan ook geslaagd seizoen. Gelukkig hebben we de fotos nog.

De Redactie kijkt met plezier terug op het seizoen, daar er altijd weer meer dan voldoende kopij 
op ons afkomt. Zeer veel dank daarvoor!

De afgelopen periode hebben we twee belangrijkste veranderingen in het blad doorgevoerd. De 
full colour cover werd van een nieuwe ontwerp voorzien, en de teksten werden opgefleurd met 
een steunkleur. Het komende seizoen hopen we jullie te gaan verrassen met nog meer positieve 
aanpassingen.

Namens de Redactie een ontspannen zomerstop gewenst!
goal@svschalkhaar.nl
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 Colofon, Jaargang 49, Juni 2015 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert 
 Eindredactie: Berry Brand, 
   Opmaak: Karin Melis-van Elst 

Advertentieacquisitie:  afdeling sponsoring  (sponsoring@svschalkhaar.nl) 

Druk: Drukkerij Evers – Schalkhaar 

Opmerkingen bezorging GOAL: ledenadministratie@svschalkhaar.nl 

Accommodatie: Sportcomplex De Horsterhoek, Ingang Oerdijk, Horsterhoek 
9, 7433 SV Schalkhaar. Tel. 0570-623512 

Ledenadministratie voetbal: Willy en Moniek Aarnink, Kolkmansweg 6B, 
7433 CL Schalkhaar 
Tel. 0570-629493, ledenadministratie@svschalkhaar.nl 
Ledenadministratie handbal: Liesbeth Bremer, Oerdijk 8, 7433 AA 
Schalkhaar,  
Tel. 0570-630693, ledenadministratie@svschalkhaar.nl  

Aan- en afmelden van leden en adreswijzigingen: uitsluitend via 
ledenadministratie 
Contributie: zie website 

Het volgende nummer verschijnt: 3 oktober 2015.  
Deadline aanleveren kopy:  15 september 2015. 
Kopij mailen naar goal@svschalkhaar.nl, foto's svp aanleveren als jpg-bestand. 
GOAL wordt op een zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. De redactie 
draagt evenwel geen verantwoordelijkheid voor de juistheid/volledigheid van de 
verstrekte informatie. 

 

 



Bestuurshamer

Inmiddels is het seizoen 2014-2015 ten einde en 
kunnen we terug kijken op een geslaagd seizoen. 
Natuurlijk hebben we dat wederom gevierd met 
het kampioenengala op 7 juni jl. met de voorzitter 
van Goahead Eagles, Edwin Lugt.

Vacature voorzitter
Zoals in de vorige bestuurshamer aangegeven 
stop ik als voorzitter van deze mooie verenging 
en zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste 
verbindende voorzitter. Verdere details omtrent de 
vacature kunt u in deze editie vinden.

Kampioenengala
Met een patent op mooi weer tijdens het kampioenengala werd er voor het eerst 
aan 16 teams van zowel Handbal als Voetbal bekers uitgereikt en dat door de 
voorzitter van Go Ahead Eagles, Edwin Lugt. Edwin was razend enthousiast over 
onze organisatie en accommodatie. Tijdens het gala werd er een seizoenkaart 
voor KOWET verloot onder de spelers van de B4. Zichtbaar blij waren zij met de 
uitverkiezing en we bedanken Gerard Groot Koerkamp van ContrAll voor het mede 
sponsoren van deze mooie prijs. Iedereen bedankt voor het mede mogelijk maken 
van dit fantastische evenement. Foto’s verderop in deze Goal.

Inleveren kleding
Inmiddels zijn jullie geïnformeerd over de data van het inleveren van kleding. Doe dit 
a.u.b. op tijd zodat de verantwoordelijke vrijwilligers jullie straks weer op tijd kunnen 
voorzien van de benodigde speel kleding. Op de website staan de data overigens ook 
vermeld. Lever a.u.b. in en zadel ons niet op met onnodige kosten.

Vakantie
Het bestuur van SV Schalkhaar wenst al haar leden een fijne vakantie toe.

Ron Sotthewes 
Voorzitter
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De Olde Kaste (35)

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

ONZE KAMPIOENEN. . . .(1)
RKSV Schalkhaar startte na haar (her)oprichting in 1945 in de 2e klas van de Geldersche 
Voetbal Bond (GVB). Het eerste kampioenschap werd al behaald in het seizoen 1948/49. 

Ons eerste kampioenselftal, dat in 1949 (met hun “bobo’s”) naar de eerste klas van de GVB 
promoveerde. Staande v.l.n.r.
Achterste rij: Bernhard Mulder, Frans Schotgerrits, pastoor Dominicus van Wijk (geestelijk 
adviseur), Jan Roudijk, Jos van Beek, Gerard (“Moes”) Veltmaat , Herman Rodijk, Herman 
(“Blub”) van Oldeniel en voorzitter Piet de Lange;
Gebukt in de middelste rij: Gé Zwiers, Gerrit Bourgonje, Piet de Groot en Gerrit Spijkerman;
Knielend in de voorste rij: Henk Roudijk, Hein Groot Koerkamp, Gerrit Verwoolde en Bart Visser.
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Er werd destijds een grote fancy-fair georganiseerd op het schoolplein van de R.-K. Lagere School, 
aan de zijde van onze dorpskapper Gerard Viester, voor de ramen van de klas van Mieke Leus.

Zoals je  op deze foto kunt zien, waren er met het grote Rad van Avontuur voor die tijd prachtige 
prijzen te winnen.

De baas van ’t spul (met hoed) is helaas niet te herkennen(?), maar het manneke achter de fiets 
op de achtergrond is waarschijnlijk Gerard Berghuis, de jongste zoon van de oer-Schalkhaarse 
familie Berghuis. Gerrit Berghuis woonde met zijn gezin op hun markante plaats tegenover de 
school. Ik herinner me Gerard als een voetbaltalent met een ziedend hard schot in z’n benen. 
Groot was ieders verdriet, toen Gerard op jonge leeftijd overleed aan een ernstige ziekte. Hij 
werd slechts 18 jaar.

Lees verder na de advertentiepagina’s
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Spannend en mooi = mooi spannend
Het eerste jaar was het spelen in de eerste klas A van de GVB wel even wennen voor 
onze jongens, maar ze handhaafden zich op de 9e plaats. De volgende jaren ging het al 
een stuk beter. Vooral de jaarlijkse derby’s met ABS, Colmschate, Lettele, Wesepe en 
de Deventer volksclubs IJsselstreek en EBON stonden garant voor sensatie. Waren de 
wedstrijden niet mooi, spanning was er altijd! De meeste Deventer verenigingen en ook 
Diepenveen en Olst speelden een paar klassen hoger dan Schalkhaar. Ook werden er 
toen nog geen wedstrijden  tegen Heeten gespeeld, omdat deze vereniging bij de Zwolse 
afdeling was ingedeeld. 
Hieronder staat een overzichtje van de plaatsen waarop Schalkhaar in die jaren 
eindigde, voor zover ik ze heb kunnen achterhalen. Ze zijn niet geheel compleet, omdat 
bijvoorbeeld ook Schalkhaar 2 een paar maal in de overzichten vermeld staat.
1949/50 (9) - 1950/51 (4) - 1951/52 (4) – 1952/53 (?) – 1953/54 (?) – 1954/55 (9e, als 
Schalkhaar 2) – 1955/56 (8e, als Schalkhaar 2) – 1956/57 (5) – 1957/58 (11).

Sportiviteit en degradatie
Schalkhaar was in het seizoen 1956/57 nog geëindigd op de 5e plaats in de eerste klas 
A met 22 punten uit 20 wedstrijden en een doelgemiddelde van 37-37. Het jaar daarop 
werd het helaas een fiasco. Een hoogtepunt van sportiviteit ging gepaard met het eerste 
dieptepunt voor de vereniging: degradatie naar de tweede klas.
Wat was het geval? Schalkhaar stond op het punt van degraderen en had de laatste 
wedstrijdpunten broodnodig. Een van die wedstrijden moest thuis worden gespeeld 
tegen IJsselstreek, dat geen kans meer had op het kampioenschap en ook niet meer 
kon degraderen. Kennelijk geplaagd door de zenuwen wist niemand van Schalkhaar 
een doelpunt te fabriceren. Tegen het einde van de wedstrijd kreeg een verdediger van 
IJsselstreek medelijden met onze jongens en speelde in het strafschopgebied de bal 
opzichtig met de hand. De scheidsrechter moest het spelletje wel mee spelen en kende 
volgens de regels van het spel aan Schalkhaar een strafschop toe. Een van Schalkhaars 
grootste talenten, Piet de Groot, zou het vonnis voltrekken. 
Maar Pietje, óók een bekwaam toneelspeler als hij was (TEVIOS, dacht ik), voelde haarfijn 
aan dat er een spelletje moest worden gespeeld. Onder het fanatiek geroep “Pietje, Pietje, 
Pietje!!!” (vooral van zijn vader, de ouwe Piet) keek de jonge Piet even triomfantelijk om 
zich heen, nam een aanloop en wipte de bal keurig netjes……… in de handen van de 
keeper van IJsselstreek. En daar stopte de voorstelling en vielen de twee wedstrijdpunten 
buiten de mand. Ook al zou Schalkhaar trouwens hebben gewonnen (een overwinning 
bracht destijds nog 2 punten in het laatje), dan was dat nog niet voldoende geweest voor 
klassenbehoud. Zie onderstaande  stand:
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GVB, seizoen 1957/58, eindstand 1e klas A:
 1. Markelo  20 30 50-20    
 2. Wesepe  20 27 46-23    
 3. EBON  20 27 59-47    
 4. Terwolde  20 23 52-36    
 5. IJsselstreek  20 20 46-47    
 6. ABS   20 18 47-47    
 7. Lettele  20 18 49-51    
 8. Gorssel  20 15 53-52    
 9. Warnsveldse Boys 20 12 38-56    
10.Sallandia 3  20 11 45-74    
11. Schalkhaar  20   7 20-52

Hoe ging het verder…..?
Schalkhaar moest vijftien jaren van geduld opbrengen. Er zaten wel enkele hectische 
jaren tussen, met derby’s tegen Colmschate, Lettele, Boskamp en de Deventer clubs 
IJsselstreek, WWV en EBON. Omdat de wedstrijden van EBON geregeld werden 
overschaduwd door tal van incidenten, werd deze club midden in de competitie door de 
KNVB geroyeerd. Hun laatste “veldslag” (tegen Schalkhaar) gaf daarbij de doorslag. Theo 
Sonnenberg maakte zich verdienstelijk door hun beste speler (Rein Harleman) als spits 
naar Schalkhaar te praten.
Door een herindeling van de KNVB werd ook Heeten geregeld aan het rijtje 
tegenstanders toegevoegd. Schalkhaar draaide regelmatig in de kopgroep mee, maar zag 
zich telkens weer nét afgetroefd. Zodoende kon het gebeuren dat vrijwel elke buurtclub 
op een gegeven moment wel eens één of meer klassen hoger speelde dan Schalkhaar. 
Slechts één maal wist Schalkhaar een beslissingswedstrijd in de wacht te slepen tegen 
Hercules (na de fusies nu: FC Zutphen). Deze wedstrijd vond plaats in Heeten en werd 
jammerlijk onverdiend verloren (0-1).

Oproep!
Voor de komende Olde Kasten ben ik van plan om ONZE KAMPIOENEN voorlopig een 
aantal keren een vervolg te geven. Je kunt daar allemaal een steentje toe bijdragen! Het 
leukste is dat de teksten kunnen worden voorzien van (oude) foto’s uit verschillende 
tijden. Beschik je over dergelijke materialen, dan zou het voor iedereen fijn zijn om deze 
“sprekende” foto’s, maar ook bijzondere anekdotes e.d. met elkaar te delen.

De vakantie is een tijd om te genieten. Maar het is ook een mooie gelegenheid om eens 
je oude dozen op de kop te zetten. Ik ben benieuwd wat er dan uit komt rollen….
Per slot van rekening is De Olde Kaste een stukje historie van ons aller SV Schalkhaar.

Dus nogmaals:
Mail foto’s, aanvullingen, opmerkingen en suggesties naar: apmdelange@concepts.nl
Geniet van je vakantie en laat ook anderen mee genieten in je plezier.

Andries de Lange
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10 
vragen aan Hoofdtrainer van het 1e: Hans  

     van der Hoop

Geef een korte terugblik op het afgelopen 
seizoen
Ik kijk met een goed gevoel terug op het seizoen 
2014-2015. Aanvankelijk was de doelstelling 
uiteraard handhaving, aangezien wij ons vorig jaar 
pas in de laatste wedstrijd tegen Sp. Overwetering 
veilig speelden. Al in de winterstop hebben wij deze 
doelstelling bijgesteld en uitgesproken een plek bij 
de eerste 6 na te streven. Uiteindelijk is dat gelukt 
door een keurige 6e plaats.

Is de doelstelling van de trainer behaald?
Doelstelling van mij als trainer was natuurlijk 
de handhaving, maar vooral stabieler worden in onze prestaties en door middel van 
aanvallend voetbal spelplezier te creëren voor de spelers zelf, maar ook voor de 
toeschouwers. Na een enigszins moeizame start van de competitie waren de resultaten, 
maar ook het spel stabiel. Ook zijn wij er weer in geslaagd de gehele competitie 
aanvallend voetbal te spelen wat ook meer doelpunten opleverde dan het seizoen ervoor.

Hoe verliep de aanpassing van nieuwe spelers dit seizoen in het team?
De aanpassing is natuurlijk sterk afhankelijk van het basisniveau en het niveau waar je 
vandaan komt, maar ook van de doelstelling en het doorzettingsvermogen van de spelers: 
de werkelijke wil om te slagen op 2e klasse niveau. Het is niet de plek om elke speler 
individueel te evalueren, maar het “torinstinct” van Jasper Broekhuis en de doorbraak van 
Jip Ellenbroek vanuit de eigen jeugdopleiding heeft het team duidelijk een boost gegeven.

Ben je tevreden over de nieuwe jeugdspelers in het team?
Vanuit de jeugd heeft dit jaar Jip Ellenbroek zich doorontwikkeld tot basisspeler, maar 
heeft ook een Chiel van Rossum in de loop van het seizoen stappen gemaakt. Typisch een 
jongen die uit het goede hout gesneden is en bereid is in zichzelf te investeren.



Is er voldoende doorstroming van jeugdspelers naar de senioren en dus naar 
het eerste elftal?
De afgelopen jaren heeft er een constante aanvoer van jeugdige talenten naar de selectie 
van het 1e elftal plaatsgevonden, waardoor er momenteel een jong en herkenbaar 
team voor Schalkhaar het veld ingaat. Enerzijds door het wegtrekken van talentvolle 
jeugdspelers door betaald voetbalorganisaties, anderzijds door het hoge instapniveau van 
bovenkant 2e klasse zal er volgend seizoen geen jeugdspeler rechtstreeks doorstromen 
naar de 1e selectie, echter ook de doorstroom vanuit de 2e selectie o.l.v. trainer Dirk 
Beldman is de komende jaren een serieuze optie.

Wat waren de sterke en zwakke punten van dit team
De sterke punten van dit team zijn de leergierigheid en ook de tactische rijpheid. 
Daarnaast zijn het echte liefhebbers, die beter willen worden en enorm veel spelplezier 
uitstralen op trainingen en in wedstrijden. Een voorwaarde om als team over een heel 
seizoen te kunnen presteren.Werkelijk zwakke punten kent dit team niet. Het team 
is nog jong, waardoor de ervaring soms ontbreekt, echter dat is geen excuus, maar 
niet meer dan een constatering. Ontwikkelingspunten zijn de doelgerichtheid en de 
meedogenloosheid bij verdedigende standaardsituaties. Krijgen wij dat voor elkaar, dan is 
een plek bij de eerste vier in de 2e klasse een serieuze optie.

Je hebt je contract dit seizoen verlengd, hoe wil je volgend seizoen met je 
team presteren?
Doelstelling van de vereniging Schalkhaar, weergegeven in het beleidsplan, is dat 
Schalkhaar uitgroeit tot een stabiele middenmotor in de 2e klasse. Dit jaar hebben 
we daaraan glansrijk voldaan en wij vinden het te makkelijk om weer te praten over 
handhaving. Doelstelling van spelersgroep en technische staf is voor volgend seizoen 
ene plek bij de eerste 4 en een periodetitel. Het past bij het karakter van deze groep: 
ambitieus te zijn!

Zijn er al nieuwe spelers aangetrokken en spelers die naar een andere club 
gaan?
De selectie voor volgend seizoen is rond en is in de ogen van de technische staf 
kwalitatief sterker en veelzijdige geworden. Bovendien hebben de jonge spelers weer een 
jaar 2e klasse achter de rug en daar zijn ze zeker niet slechter van geworden …
Doelman Yoel Finke gaat de uitdaging aan bij het Beloftenteam van De Graafschap en 
heeft in de jonge doelman Jeroen van Sluijters (22) (ex-GA Eagles en ex-FC Twenthe) een 
uitstekende opvolger. Daarnaast keert middenvelder Koen Klosters terug op het oude 
nest en is Paul Roetert, aanvaller en afkomstig van ABS, een van die jongens die in zichzelf 
wil investeren om aan te sluiten op 2e klasse niveau.
Martijn Smals heeft gekozen voor het zaterdagvoetbal (DSV ’61), omdat hem dat 
persoonlijk beter uitkomt, terwijl Ibo Baris in verband met de reisafstand vanuit zijn 
woonplaats Almelo heeft besloten te stoppen.
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Lees verder na de advertentiepagina’s
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Wat vond je van de penaltybokaal D-pupillen in de rust en voorwedstrijdjes 
die dit seizoen georganiseerd werden bij thuiswedstrijden?
Uiteraard een prachtig initiatief, waardoor de vereniging Schalkhaar meer kleur en 
uitstraling krijgt. Zaken die hard nodig waren. Jan-Willem Leemkuil heeft dat als zeer 
actieve teammanager en bovendien clubman pur sang opgepakt, waarna het vervolgens 
door actieve leden als Peter Visser verder gestalte heeft gekregen en uitgebouwd is.

Wil je verder nog iets kwijt?
Bekend is dat ik mij uitstekend op mijn plek voel binnen de vereniging Schalkhaar en met 
veel plezier het 4e seizoen als hoofdtrainer aan de slag ga.
Als mens prettig werken en ook als hoofdtrainer een prachtige club voor mij zolang de 
sportieve doelstellingen centraal blijven staan.
Belangrijk is te blijven beseffen dat als Schalkhaar zijn unieke status wil houden om als 
2e klasser met 90% eigen jongens in de 2e klasse te willen blijven spelen niemand op zijn 
lauweren kan gaan rusten.
Er zijn de afgelopen jaren stappen gemaakt (organisatorisch en facilitair) en ik hoop dat 
iedereen de schouders eronder blijft zetten om Schalkhaar op dit mooie niveau te blijven 
laten voetballen. Absoluut een must om binnen Deventer en omgeving een unieke positie 
te kunnen blijven behouden!

Jolanda Bergman
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Winnaar Penaltybokaal D-pupillen bekend!!

Het einde van het seizoen nadert. Inmiddels hebben alle D-teams tijdens de 
thuiswedstrijden van ons 1e elftal penalty’s geschoten op de reservedoelmannen.
De eindstand is bekend. Het ging heel lang tussen D2 en D7 maar uiteindelijk is D1 als 
winnaar uit de bus gekomen.
De penaltybokaal is aan de D1 tijdens het kampioenengala op 7 juni uitgereikt.
 Einduitslag:

Team Geschoten Gescoord Gemiddeld in%
D8 60 15 4,0 25,0%
D2 44 23 1,9 52,3%
D4 48 23 2,1 47,9%
D7 44 23 1,9 52,3%

D10 52 23 2,3 44,2%
D6 40 19 2,1 47,5%
D5 65 31 2,1 47,7%
D3 50 20 2,5 40,0%
D9 40 17 2,4 42,5%
D1 40 22 1,8 55,0%

Ik wil iedereen, mede namens het 1e elftal, hartelijk danken voor jullie spontane deelname. 
Jullie hebben niet alleen de thuiswedstrijden van het 1e opgeleukt, maar hebben ook 
sportief gestreden om de bokaal.

Peter Visser
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Jonge spelertjes in mini of F teams

Ieder jaar komen er vele jongens en meisjes zich aanmelden als lid bij SVS. Dat kan al op 
jonge leeftijd en dan kom je bij de mini’s. Dat is een grote groep kinderen, waarbij we 
kinderen zien, die voor het eerst komen voetballen of al een beetje bal gevoel hebben. 
Ook zien we kinderen, die meestal al oudere voetballende broertjes of zusjes hebben en 
die al redelijk voetballen. Deze groep is meestal snel het niveau van de mini’s ontgroeid. 
Bij de mini’s proberen ze alle kinderen in te delen in groepjes van 9, waarbij men het 
niveauverschil tussen de spelertjes zo klein mogelijk probeert te houden.

Waarom is dat zo belangrijk?
De afgelopen jaren heb ik , mede door de trainingen aan de mini’s en de Fjes ( omdat 
mijn kleinkinderen daartoe behoorden) gezien, dat de ontwikkeling van een kind mede 
afhangt van het niveau van de teamgenootjes.  Wordt een zeer behendig voetballertje 
ingedeeld bij kinderen die  nog geen evaring hebben met het spelletje, dan lijkt het zo, 
dat het voetballertje zeer goed is, maar op termijn zijn ontwikkeling afneemt.. Er is dan 
bijna geen uitdaging voor het voetballertje en zijn interesse en uitdagingen nemen af.  De 
andere spelertjes komen minder aan de bal want de goede spelertjes domineren het 
partijtje.
Een grote inhomogeniteit qua voetbaltechnische vaardigheden vertraagt de ontwikkeling 
van zowel de “talentjes” als de mindere spelertjes. Hierdoor kunnen er ook discussies 
ontstaan langs de kant.

De jeugd is onderling spijkerhard
Bij een groot verschil in kwaliteit op jonge leeftijd zien we de volgende dingen in de 
praktijk voorkomen:

De goede voetballertjes spelen alleen de bal naar elkaar1. 
De mindere goden worden hierdoor beduidend minder betrokken in het spel2. 
Bij balverlies van een mindere speler ervaren we soms negatieve opmerkingen  van 3. 
de betere spelertjes, hetgeen soms heel hard kan zijn en negatieve invloeden heeft 
op beide spelertjes.
Vanuit de KNVB hebben we( via een cursus) geleerd, dat iedere speler zoveel 4. 
mogelijk balcontacten moet hebben bij alle trainingen en wedstrijden.
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Als trainer of begeleider moet je alleen de goede dingen met enthousiasme 5. 
ontvangen en de foute of slechte acties negeren. Na enkele maanden trainen en 
voetballen komen ze tgv de vele balcontacten wel op een hoger niveau.
Kinderen iedere keer wijzen op hun beperkingen schaadt het zelfvertrouwen van het 6. 
kind. 
Bij kinderen die er teveel bovenuitsteken of niet kunnen aanhaken, loopt men het 7. 
risico dat ze  SVS verlaten  of stoppen met voetballen.
Bij een inhomogene groep is  het tempo van de ontwikkeling lager en wordt de 8. 
oefenstof aangepast aan de mogelijkheden van het gemiddelde niveau.
Kinderen die boven hun niveau spelen zijn dikwijls minder enthousiast over het 9. 
voetbalspelletje.
De kinderen hebben nog niet het vermogen zich lang te concentreren en zijn dus 10. 
snel afgeleid. We zien daarbij verschillen tussen de betere spelertjes en de mindere 
spelertjes.
Als kinderen het spelletje leuk gaan vinden, gaan ze ook op school en in de buurt 11. 
voetballen, hetgeen hun groeicurve nog sneller maakt. Kinderen die alleen op de 
training komen en daarnaast niet voetballen met vriendjes etc, zien we minder snel 
groeien.
Daardoor is het ook zo moeilijk om op basis van hetgeen je op de training van de 12. 
mini’s ziet een keuze te maken.
Kinderen op deze leeftijd kunnen plotseling het heilige vuur krijgen en zich 13. 
razendsnel ontwikkelen.
Het is daardoor lastig om vooraf in te schatten of  de groep homogeen is en blijft.14. 
Er wordt bij de keuze wel rekening gehouden met factoren als vriendjes, 15. 
klasgenootjes en leeftijd en er zou altijd overleg met de ouders moeten zijn, indien 
men een iets afwijkende keuze wil maken.
Homogeniteit in kwaliteit voorziet m.i. in meer spelvreugde en een beter resultaat.16. 

Dit zijn een aantal zaken die ik tegen ben gekomen in de 5 jaren dat ik nu bij SVS actief 
ben.

Te hoog
Het is niet eenvoudig om vanuit de grote groepen Mini’s en de ca 100 fjes alle teams 
perfect homogeen te krijgen.  Iedere ouder wil het liefste dat hun kind plezier heeft 
en als het kan, zo goed mogelijk leert voetballen.  Mijn ervaringen zijn, dat als een kind 
“te hoog” wordt ingedeeld, dat het meestal ten koste gaat van het kind zelf, qua plezier 
en zelfvertrouwen. Het moet op zijn/haar tenen lopen en wordt in de groep tijdens de 
trainingen of de wedstrijden minder betrokken in het spel. 
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Deze inhomogeniteit heeft  soms onbedoeld een negatief effect op het aantal 
speelminuten dat een kind in de praktijk krijgt tijdens de wedstrijden. Het is aan de 
leiders/trainers om de wissels te regelen en bij prestatiegerichtheid komt dit wel eens 
in het gedrang met bepaalde onvrede bij het kind en soms ook bij de ouders. Bij een 
homogene groep is dit effect dus minder aanwezig.
Bij een grote vereniging als SVS probeert men die homogeniteit zo goed mogelijk na te 
streven, maar het is een utopie te denken dat alles perfect zal lopen.

Bij een homogene groep :
Is er meer plezier.  Gaat de leercurve sneller. Is er minder mannetjesputterij. Maakt men 
elkaar sterker en hebben wissels nauwelijks effect op het niveau. Kan men de technische 
trainingen afstemmen op de hele groep.  Zien we minder “afhakers”.  Is het leuker om 
een wedstrijd te bekijken en is er minder discussie langs de lijn…. Etc.

Met vriendelijke sportgroet
Albert Vroklage, trainer F-jes
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Meisjes Toptalententoernooi bij SV Schalkhaar

Op zondag 31 mei werd er een meisjes toptalententoernooi georganiseerd door de 
KNVB. Ons complex was daarvoor uitgekozen. Uit het hele land speelden de beste 
meiden onder 12, 13 en 14 jaar een toernooitje tegen elkaar. Deze meiden speelden 
in de teams van de KNVB district Noord/Oost, West en Zuid. Ook waren er 3 Duitse 
meidenteams uit Westfalen aanwezig De landelijke meisjes onder 14 speelden tegen het 
Duitse team uit Westfalen. Omdat er maar twee teams onder 14 waren, speelden zij drie 
keer 25 minuten.

Certificaat
Om 9.00 uur was de organisatie al aanwezig om het een en ander voor te bereiden, 
want de speelsters kwamen om 10.30 uur aan. De speelsters uit Duitsland kwamen 
met een bus. Voordat het toernooi begon werden eerst van alle teams een teamfoto 
gemaakt. Deze foto kregen ze aan het eind van het toernooi op een certificaat mee naar 
huis. Daar gingen alle teams zich op het hoofdveld opstellen, waar de centrale opening 
was. Deze werd gehouden door Mirelle van Rijbroek, zij is de coördinator van de Talent 
Performance Coaches van de meisjes en werkzaam te Zeist.  

Westfalen
Om 12.00 uur begonnen de wedstrijden van de meiden onder 12 en 13 jaar op veld 1 
en 2. Hier werd hevig gestreden en er werden mooie doelpunten gemaakt. De tribunes 
waren goed gevuld en de speelsters werden dan ook luid aangemoedigd. Op veld 3 werd 
om 13.00 de wedstrijd van de meiden onder 14 tegen Westfalen gespeeld. Om 16.00 
uur was de afsluiting, 
waarbij alle teams weer 
op het hoofdveld waren 
opgesteld om zo hun 
certificaat in ontvangst 
te nemen. Het winnende 
team bij meiden onder 
12 was district West 
en bij meiden onder 13 
Westfalen.
Een hele geslaagde 
dag voor deze jonge 
talentvolle meiden op ons complex

Jolanda Bergman
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PERSBERICHT      Schalkhaar, 1 juni 2015

SV Schalkhaar tekent contracten met trainers

SV Schalkhaar heeft de contracten getekend voor het seizoen 2015 – 2016 met de 
selectietrainers, het hoofd opleidingen en de keeperstrainers.

Met een mix van ervaren trainers, geheel nieuwe trainers en jonge trainers uit de eigen 
gelederen heeft SV Schalkhaar het team van trainers rond. Daarmee kan voor het seizoen 
2015-2016 verdere invulling worden gegeven aan de succesvolle jeugdopleiding van SV 
Schalkhaar. “Er staat een goede ploeg voor het nieuwe seizoen”, aldus Ron Sotthewes, 
voorzitter van SV Schalkhaar,  “waaraan we veel plezier gaan beleven en waarmee we 
mooie resultaten gaan boeken”. 

De opleiding van SV Schalkhaar is gericht op de ontwikkeling van de individuele spelers 
en de teams. Dat geldt niet alleen voor de selecties, maar juist ook voor de breedtesport. 
Insteek is het vinden en bewaren van een juist evenwicht tussen de prestatiedrang en 
de recreatiebehoefte, zonder dat deze elkaar in de weg staan. Sotthewes: “We vinden 
het belangrijk dat alle spelers zoveel mogelijk plezier aan het voetbalspelletje kunnen en 
zullen beleven, ieder naar zijn eigen mogelijkheden en ambities”
SV Schalkhaar wil een club in de breedte zijn, waar iedereen op zijn eigen niveau zo goed 
mogelijk wordt gefaciliteerd en waar elke voetballer zich thuis voelt en met plezier de 
voetbalsport beleeft. Daarbij wordt er gewerkt volgens een Technisch OpleidingsPlan 
(TOP) dat is gericht op een gestructureerde aanpak in zowel technisch, tactisch, 
conditioneel en mentaal opzicht. 

Op de foto heft (een deel van) de trainers , na ondertekening van de contracten, het glas 
op een sportief en succesvol seizoen 2015-2016.
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VESTERHAVS CUP voor handbal in Esjberg –  
     Denemarken

 
De speelsters van de C1 van handbalvereniging SVS Schalkaar 
hebben op zaterdag 23 & zondag 24 mei meegedaan aan 
de prestigieuze Vesterhavs Cup voor handbal in Esbjerg – 
Denemarken.

In Denemarken is handbal, veel meer dan in Nederland, een 
topsport die in alle basisscholen al vanaf de 1e klas wordt 
beoefend. Dat betekent dat het niveau erg hoog is, wat voor 
Nederlandse handballers weer een grote uitdaging is om 
zichzelf uit te dagen en te verbeteren. Mede daarom spelen er 
veel Nederlandse handbaldames- en heren in Denemarken als 
“professional”.

Voor de speelsters van de C1 was het, naast het avontuurlijke, daarom een extra 
uitdaging om de strijd aan te gaan en zich te meten met dit hoge handbalniveau.

Op vrijdagochtend in alle vroegte, 6 uur, vertrokken we vanaf ’t Haarhuus in Schalkhaar, 
uitgezwaaid door ouders en vrienden, die de moeite hadden genomen om op dit 
onmenselijke vroege uur op te staan en ons uit te zwaaien.

Met 10 speelsters en 5 begeleiders in 3 auto’s werd de 655 km lange reis naar Esbjerg 
begonnen. De reis verliep voorspoedig. Onderweg bleek het erg rustig te zijn, waardoor 
we rond een uur of 2 ’s middags al in Esbjerg aankwamen.

Omdat we pas rond een uur of 4 konden inchecken hebben we van die tussentijd gebruik 
gemaakt door het strand op te zoeken en heerlijk uit te waaien. Het weer was bijzonder 
goed, dus met een zonnetje erbij kon iedereen even lekker bijkomen van de lange autorit. 
Daarna was er nog ruim tijd over om het centrum van Esbjerg te bekijken, waarbij we “de 
langste winkelstraat van Europa” hebben afgelopen. De dames waren hiermee zeer in hun 
nopjes.
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Het inchecken was buitengewoon goed georganiseerd. Het Vesterhavs Cup evenement 
is voor zowel voetbal als handbal. Men heeft er al vele jaren ervaring mee, en met 
honderden teams uit diverse landen moet dit ook strak georganiseerd worden. Bij het 
inchecken zagen we ook nog enkele voetbalteams uit Colmschate.

Na het inchecken konden we op dezelfde locatie direct aanschuiven voor het avondeten. 
Heerlijke Mexicaanse lasagne met uitgebreide extra’s. Buitengewoon goed, en heerlijk na 
een lange reis.

We hadden een school als verblijf en overnachting toegewezen gekregen. Na het 
avondeten reden we daar naar toe en werden uiterst vriendelijk ontvangen. Onze locatie 
bleek een losstaand, villa-achtig gebouwtje. Het was modern van opzet, schoon en had 
een klein voorvertrek met banken, tafeltennistafel etc. Dit deelden we met nog enkele 
andere teams o.a. een handbalteam uit Venlo.

Na de tafels en stoelen netjes weggezet te hebben konden de slaapzakken, matrassen en 
luchtbedden een plaatsje krijgen. Er was gelukkig ruimte genoeg voor iedereen.

Zowel op de zaterdag als zondag hebben we diverse competitiewedstrijden gespeeld 
tegen o.a. teams ui Noorwegen (Stavanger), Duitsland en Denemarken (Esjberg).

De grootste handicap die we moesten overwinnen was het spelen met “hars”. In 
Duitsland en Scandinavische landen is het gebruikelijk om handbalwedstrijden met hars 
te spelen. Dit betekent een geheel ander spelconcept, waar wij als Nederlands team 
heel erg aan moeten wennen. Daarnaast is het handbalspel in deze landen veel fysieker 
dan in Nederland. Er wordt flink aangepakt en er wordt alleen voor flinke overtredingen 
gefloten.

Maar vanaf de 1e seconde stond ons team als een huis en was er volledige focus en 
inzet. En dat hebben de tegenstanders geweten. We hebben een aantal wedstrijden ruim 
gewonnen en enkele met gering doelpuntenverschil verloren. Uiteindelijk werden we 3e 
in onze poule, wat een erg goed resultaat is.

Tijdens de wedstrijd tegen Esjberg werden we nog aangemoedigd door Estevan Polman, 
topspeelster van het Nederlands nationale team. Zij woont en speelt in Esbjerg en was 
langsgekomen om ons te zien. En dat terwijl ze ’s avonds nog een eigen wedstrijd had om 
de landstitel.

Lees verder na de advertentiepagina’s
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De terugreis op maandag (2e Pinksterdag) ging gelukkig ook erg voorspoedig en rond 
een uur of half 4 waren we weer in Schalkhaar alwaar we werden opgewacht door 
enthousiaste ouders. Na het overhevelen van de bagage en het afscheid nemen gingen 
een aantal meiden nog door naar Schalkhaar Life. Hoezo, energie teveel?

Het was voor het hele team, en ook voor de begeleiding, een heel mooie ervaring om 
nooit te vergeten. Ze hebben laten zien dat ze als team prima op dit niveau mee kunnen 
draaien en zijn daarom met een goed gevoel weer naar huis gegaan.

Gelukkig zijn er foto’s en films gemaakt zodat iedereen nog lang kan nagenieten.

Donic Bloemen

Wij zijn de C1 van SV Schalkhaar. Wij hebben tot nu toe een super leuk en bijzonder 
seizoen gehad. Op 30 augustus 2014 speelden we onze eerste wedstrijd tegen Wijhe 
C1. Met een huidige Nr. 1 plek in de veldcompetitie, gingen we naar de zaal toe. We 
werden ingedeeld in de hoogste poule van regio noord-oost, waardoor we hard aan het 
werk moesten. We dachten dat we niet zo ver zouden komen, maar we zijn uiteindelijk 
geëindigd op een wel verdiende 2e plek. 

Klaar met de zaal, weer op naar het veld. Toen begon het idee om naar Denemarken te 
gaan. Eenmaal alles geregeld, begonnen we af te tellen vanaf 164 dagen. Op vrijdag 22 mei 
2015 was het dan eindelijk zo ver “op naar Denemarken”. We hebben een super weekend 
gehad en we gingen blij naar huis met een 3e plek. Nu, een paar weken later zijn we 
veldkampioen geworden. Ondertussen hebben we ook nog mee gedaan aan verschillende 
Beach handbaltoernooien. Tot nu toe zijn we bij alle toernooien 1e in de poule geworden, 
hierdoor mogen we deelnemen aan het NK ( 27 en 28 juni) in Biddinghuizen. Hopelijk 
komen we met een mooie winst thuis en kunnen we het seizoen mooi afsluiten!
LET’S FIGHT!!!
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SPEELSTERS:    BEGELEIDERS:
Marieke van Breukelen (keepster)  Tim Bloemen
Ellen Veldhoen    Debby Brüggemann
Fleur de Haan
Cato Huis in’t Veld
Myrthe Koers
Nadi Brüggemann
Jet van Oldeniel
Melissa Melis
Manon Bouwmeester
Emma de Haan

Groetjes meiden C1
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Lees verder na de advertentiepagina’s

25 jaar in de kantine
    Ruud Parijs neemt afscheid

Als iemand na 25 jaar vrijwilligerswerk bij SVS stopt, 
is een bedankje voor het werk en de inzet voor velen 
vanzelfsprekend. Niet voor Ruud Parijs (73 jaar). ‘Ik heb 
in die 25 jaar niet veel bijzonders meegemaakt. Ik zette 
alleen koffie. Wat moet ik vertellen?’, was de eerste 
reactie van Ruud toen de redactie hem vroeg voor 
een interview voor de Goal. Na wat doorpraten en 
aangeven dat SVS zijn inzet van 25 jaar erg waardeert, 
is de afspraak gemaakt. ‘Ik word er verlegen van’, vulde 
Ruud aan.

20 liter
Op een zonnige maandagmiddag praten wij verder over Ruud’s werk in de kantine. In 
januari 1990 is hij begonnen. ‘Eerst was mijn vrouw actief achter de bar, later nam ik het 
over’, laat Ruud weten. ‘Met vriend Berend-Jan hebben we heel wat kannen koffie gezet. 
Op een ochtend schonken we met gemak 20 liter koffie.’
Om kwart voor 8 gingen de deuren van de kantine open. ‘Voordat de uit-spelende 
elftallen onderweg gingen, kwamen ze eerst koffie drinken in de kantine’, vertelt Ruud. 
‘Kannen met koffie werden gevuld en de elftallen konden zich richten op de tactiek van 
de komende wedstrijd. Iets later op de ochtend kwamen de thuis-spelende elftallen.’ De 
kantinedienst was altijd tot half 12. Vaak werd het wel 12 uur, want het was soms wachten 
op senioren die al rennend van het veld de dienst kwamen overnemen.

Afscheid
Het was elke ochtend weer gezellig en er hing een prettige sfeer. Ook met de spelers 
van de tegenpartij. ‘De sportieve omgang met elkaar en de zeer plezierige samenwerking 
met Berend –Jan hebben er voor gezorgd dat ik het kantinewerk 25 jaar heb gedaan,’ zegt 
Ruud. Door lichamelijke klachten moet Ruud nu afscheid nemen. Hij vindt het zichtbaar 
jammer.  
Op de vraag of hij zelf ook heeft gevoetbald, is ‘Nee, helaas’ zijn antwoord. ‘Ik ben geen 
sportman’. Zoon Max heeft wel gevoetbald bij Schalkhaar. Inmiddels is hij geen lid meer. 
Vroeger langs de lijn werd wel eens gezegd: Is dat de vader van Max? Zijn moeder is wel 
aardig. Hij is best streng. ‘Ach, streng. Er waren bij ons thuis gewoon regels.’ Zo waren er 
ook regels op de zondagochtend in de kantine. Iedereen ruimde zijn eigen rommel op.
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Stage lopen
Tijdens het gesprek komt steeds de volgende vraag naar boven. Hoe kan iemand zo lang 
vrijwilliger op een sportclub zijn zonder zelf sportman te zijn? Daar moet Ruud even 
over nadenken. ‘De samenwerking met Berend-Jan was ontzettend plezierig. Mede door 
hem ben ik zo lang actief. Voor mijn gevoel liep ik stage bij hem’.
En natuurlijk waren er steeds de mensen die zondagochtend een kop koffie kwamen 
drinken. Steeds nieuwe gezichten. Ook oude bekenden. ‘Ben je er nog steeds?’ werd dan 
gezegd als zij Ruud weer zagen. Volgend seizoen is die vraag niet meer aan de orde. Ruud 
sluit een groot aantal jaren bij SVS af. Na de zomer staat er een nieuw gezicht.
Het bestuur is Ruud ontzettend dankbaar dat hij zo’n lange tijd actief is geweest is bij de 
vereniging. Ruud, heel erg bedankt!

Katinka Roebert

SV Schalkhaar

Klaverjassen seizoen 2015- 2016 

Beste kaartliefhebbers,

Ook in het komende seizoen is er weer gelegenheid om deel 
te gaan nemen aan de klaverjascompetitie van sv Schalkhaar. De kaartavonden worden 
in het clubhuis gehouden en beginnen om 20.00 uur. Deelname is mogelijk voor een 
ieder die in een ontspannen en gezellige sfeer het klaverjasspel wil beoefenen. Er wordt 
in competitieverband gespeeld, wat inhoud dat er 18 avonden zijn vastgesteld en de 12 
hoogst behaalde scores meetellen voor de eindrangschikking.

ATTENTIE
Deelnemers die minimaal 12 kaartavonden hebben meegedaan, krijgen een kleine 
attentie op de laatste kaartavond van het seizoen. De kosten bedragen ook voor het 
komende seizoen per kaartavond €  2,50. Per kaartavond zijn er een aantal prijsjes 
beschikbaar, afhankelijk van aantal deelnemers, waarop u kans maakt bij een voldoende 
behaald puntenaantal op die avond. Aan het eind van de competitie mogen de drie hoogst 
geëindigde en de pitkampioen een cadeaubon in ontvangst nemen.
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Speelschema seizoen 2015 – 2016

11 september 2015 - 25 september 2015 - 9 oktober 2015 – 23 oktober 2015 – 
6 november 2015 – 20 november 2015 – 4 december 2015 – 18 december 2015 - 
15 januari 2016 – 29 januari 2016 – 12 februari 2016 – 26 februari 2016 – 4 maart 2016 
– 18 maart 2016 – 1 april 2016 – 15 april 2016 – 29 april – 6 mei 2015

Afsluitende avond van het seizoen wordt gespeeld op 6 mei 2016 en met uitzondering 
van de gemaakte pitten, tellen de behaalde punten van de 3 gespeelde bomen niet mee 
voor de competitie.

Bij eventuele wijzigingen van datum(s) voor aanvang en tijdens de competitie zal getracht 
worden u er ruim van te voren op de hoogte te brengen.

Wij verwachten evenals het afgelopen seizoen u weer te mogen begroeten en indien 
u nog nieuwe enthousiaste kaartliefhebbers kent? Laat ze weten dat ook zij van harte 
welkom zijn.

De vrijdagavond klaverjascommissie
Tinie en Gé
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Jeugdopleiding Selecties SV Schalkhaar

Einde seizoen
Voor de selecties is een lang seizoen ten einde. Het seizoen werd gestart met 9 selecties 
en was er 1 kampioenschap, er waren 2 degradanten en 6 teams handhaafden zich op hun 
niveau. A1 en C2 degradeerden, maar beide teams verweerden zich kranig en dit tot op 
de laatste speeldag. Zij hebben er met spelers/begeleiding alles aan gedaan, maar kwamen 
net tekort. Belangrijk blijft wel dat van de A1-spelers die de overstap maken naar de 
senioren, er 5 naar de selecties gaan en dat blijft het hoofddoel van onze vereniging.

Op het niveau waar we nu spelen met de selecties is prima en soms misschien nog wel 
te hoog, zo reeël moet je er naar blijven kijken. We verliezen het nodige talent aan BVO’s 
en dat hoort uiteraard ook zo. Het betekent wel dat je er kwalitatief op achteruit gaat en 
met die wetenschap zijn we gewoon tevreden met hoe eea loopt. 

De 2e selecties blijven belangrijk voor ons en hebben ook de kwaliteit om daar te spelen 
waar we ze willen hebben. Tov andere (grote) verenigingen hebben we daar echt een 
voorsprong, want wij investeren in deze teams en dat betaald zich ook elk jaar uit. Het 
betekent dat nog meer spelers hun kans krijgen en zich kunnen ontwikkelen op hun 
niveau.

Nieuwe seizoen
Het komende seizoen komen er selectieteams bij en gaan we van 9 naar 12 selecties. A2, 
E3 en E4 (2 teams 1e-jaars) komen er bij en we zullen de nodige aandacht gaan hebben 
voor deze teams.

Het nieuwe seizoen gaan we dan ook weer met frisse moed er tegenaan, met oa de 
teams Onder 14, Onder 16 en Onder 18. Misschien formeren we nog een team Onder 
12, dat wordt nog bekeken. Wedstrijden spelen en trainen met deze teams geeft veel info 
en we geven vele spelers (Selectie en Breedtesport) de mogelijkheid zich op een hoger 
niveau te meten.

Ook wordt bekeken of we een aantal keren per jaar met de Twin Games kunnen gaan 
starten. Op een kwart veld wordt hier 6:6 gespeeld en met aangepaste regels :  Meer 
balcontacten, meer acties, veel doelpunten scoren, intrappen ipv ingooien, een keeper 
mag de bal niet meer in de handen pakken en zelf situaties oplossen zorgen voor 
meer ontwikkeling bij spelers. Het komende seizoen gaan we kijken of we een aantal 
momenten kunnen organiseren bij de F en E-pupillen en deze spelers nog meer in 
situaties te laten komen waarin zij zich met veel plezier kunnen ontwikkelen.



Deze zaken vragen altijd om organisatie en “handjes”. Als er ouders zijn die 
geïnteresseerd zijn om dit soort zaken te organiseren, uiteraard ism ondergetekende, 
dan hoor ik het graag. Met elkaar en voor onze jeugdige spelertjes, ook dat moet Sv 
Schalkhaar zijn. Samenwerken om een ieder met veel plezier te laten sporten.

Uniforme trainingswijze
Vanaf het komende seizoen gaan we met de 11:11 selectieteams (D t/m A) uniform 
trainen en richten ons daarbij meer op de technische, tactische, conditionele en mentale 
ontwikkeling van spelers. Trainen in wedstrijdgerichte voetbalvormen met een hoge 
intensiteit, met meer balcontacten, met veel dynamiek, waarin veel handelingssnelheid 
wordt gevraagd en onder hoge weerstand zorgen voor meer ontwikkeling op al deze 
vlakken. Kortom, minder “droge” of “geïsoleerde” techniek, maar het meer zoeken in 
dynamische vormen. Daar liggen enorme kansen op ontwikkeling van onze spelers, zeker 
in de functionele techniek en uiteindelijk in hoe we een wedstrijd willen spelen.

Elk jaar dat een speler overstapt naar een hogere leeftijdscategorie herkent hij de manier 
van trainen, alleen met een andere intensiteit en weerstand. Kortom, we willen nog beter 
trainen en onder een hogere intensiteit. Die gewenning zal er snel zijn bij spelers, want 
we zoeken het in een paar vaste vormen waarin spelers in vele spelsituaties komen die 
zij in de wedstrijd ook tegen komen. Uiteindelijk moet dit allemaal vertaald worden naar 
de wedstrijden en ontwikkelen we spelers die met veel plezier, dynamiek, techniek en 
instelling een wedstrijd naar hun hand willen zetten.

Selectietrainingen
De afgelopen periode zaten de diverse selecties in hun selectieperiode en werden de 
teamindelingen bekend. Opvallend is dat we een enorme keuze hadden en dit vergeleken 
met het afgelopen seizoen. Oa doordat er ook spelers uit de Breedtesport gescout zijn/
kansen kregen en het terugkomen van BVO spelers zorgde voor die grote keuze.

Continuïteit is belangrijk en dat zien we het komende seizoen terug in de teamindelingen 
A, B, C en D-selecties. Dit zal meer en meer onze keuze worden vergeleken met 
voorgaande jaren, waar meer werd gekozen voor spelers die zich van buitenaf aan 
hadden gemeld. Duidelijk voor een ieder moet wel zijn dat we dit traject (andere visie) 
net begonnen zijn en er nog steeds uitzonderingen zijn. We zitten inmiddels al wel op 
95% en helemaal op 100% komen is waarschijnlijk ook een utopie. Hoe dan ook zijn we 
tevreden over hoe dit verloopt.
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Een grote keuze betekent ook dat er (helaas) spelers worden teleurgesteld, omdat 
zij niet het 1e of  2e selectieteam halen. Maar, de verantwoordelijken (trainers, LC en 
HO) proberen uiteraard eea zorgvuldig te laten verlopen en gaan niet over 1 nacht ijs. 
Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen we niet aan alle wensen voldoen en kunnen er 
spelers/ouders teleurgesteld zijn. Neemt niet weg dat we die spelers in de gaten blijven 
houden en kansen blijven geven in het komende jaar. Denk aan oa de eerder genoemde 
teams O12/O14/O16 en O18.

Hoofddoel van opleiden
Voor ons is het belangrijkste dat we doorstroom krijgen van de ene naar de andere 
selectie en uiteindelijk naar de Senioren. We blijven ook komend seizoen kijken naar de 
Breedtesport, want ook daar lopen spelers rond die kansen moeten krijgen om zich in de 
kijker te spelen. Breedtesport en Selectie hebben elkaar nodig in de jeugafdeling, zij zijn 
het fundament van onze vereniging.

Derden zullen vooral kijken naar prestaties en dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. 
Maar wij blijven kijken naar spelers die op termijn onze selecties op zondag gaan vullen. 
Dat willen we op een voor ons prima niveau. Als dat betekent dat we 3e of 4e Divisie 
spelen, dan is dat een niveau waarop spelers zich prima kunnen ontwikkelen.

Dat is Sv Schalkhaar en zal het hoofddoel blijven. Prestaties zijn leuk, maar uiteindelijk 
willen we op ons niveau (veel eigen) spelers ontwikkelen die in goede harmonie, met 
plezier, spelvreugde en discipline, uiteindelijk ook de stap naar de Senioren maken.

Selectietrainers seizoen 2015/2016

Met de volgende selectietrainers is er overeenstemming bereikt voor het komende 
seizoen:

A1 Martin Hoitink en Remco Goldenbeld
A2 Charles Haulussy
B1 Mike Wigink en Bjorn Harleman
B2 Erik van Bemmel
C1 Michiel van der Beek en Raymond Frijling
C2 Justin Bootsveld
D1 Marcel Jansen en Delano Haulussy
D2 Thom de Gucht
E1 Martin Hoitink
E2 Jip Ellenbroek
E3 Daniel de Gucht
E4 Alwin Smeenk
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B-Keepers Frank Huis in ’t Veld
C-Keepers Owen Harleman
D-Keepers Jesse Klopman
E-Keepers Robert van Aken

Gezien het potentieel zal A2 het komende seizoen ook weer selectie zijn en zal 
Charles Haulussy nauw samenwerken met A1. Bij de E-selecties gaan de E1/E2 (2e 
jaars) en E3/E4 (1e jaars) 1x in de week samen trainen.

Nieuwe selectietrainers
Nieuw binnen Sv Schalkhaar zijn Michiel van der Beek en Erik van Bemmel. Michiel 
was al eens assistenttrainer bij D1 en na uitstapjes bij BVO’s NEC/FC Oss en De 
Graafschap zal hij C1 onder zijn hoede nemen. Erik komt van Voorwaarts Twello 
waar hij D1 en C1 onder zijn hoede had en het afgelopen seizoen assistent was bij 
A1 en trainer van O18. Uiteraard wensen we hen heel veel plezier en succes op de 
Horsterhoek. 

Rubriek ‘Nieuws uit de Sponsorhoek’

Rabobank deelt met de actie ‘Hart voor Salland’ € 140.000,=  uit aan clubs.

De ‘Hart voor Salland 2015’-actie, die dit jaar voor de 2e keer werd georganiseerd, 
is wederom ten einde. Het te verdelen bedrag werd t.o.v. vorig jaar met € 40.000,= 
verhoogd.
Maar liefst 309 - vorig jaar 205 - 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.
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Resultaten ‘Hart voor Salland 2015’.
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):

Er hebben 7.318 (5.418) leden gestemd, d.i. 32% (24%) van de leden• 
In totaal zijn 35.300 (26.031) stemmen uitgebracht, d.w.z. één lid heeft gemiddeld • 
4,8 (4,82) stemmen uitgebracht
De waarde van één stem bedraagt in 2015 dus € 3,97 (€ 3,85).• 

Alle 309 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.
Drie stichtingen, die eerste drie plaatsen behaalden, behoorden allemaal tot de 
categorie Maatschappij, t.w. :

Voedselbank Raalte  met 868 stemmen = € 3.445,961. 
Voedselbank Deventer met 533 stemmen = € 2.116,01 en2. 
De Zonnebloem - Raalte met 509 stemmen = € 2.020,73.3. 

Onze eigen vereniging SV Schalkhaar ontving een cheque met een geldbedrag van 
€ 909,13 voor  229 uitgebrachte stemmen. Vorig jaar werd er 236 keer op onze 
sportclub gestemd, wat een bedrag opleverde van € 908,60. Een prachtig resultaat, 
bijna hetzelfde aantal stemmen, terwijl het aantal deelnemende clubs met meer dan 
100 steeg. 

Wij bedanken iedereen, die op ons gestemd heeft en wij doen volgend jaar weer 
een beroep op uw medewerking, want in het voorjaar van 2016 geeft de Rabobank 
wederom bijna anderhalf ton weg.
Daarvoor zullen wij ons weer aanmelden vanaf 1 december a.s. 
Alle resultaten zijn te vinden op de website van de Rabobank 
(www.salland.rabobank.nl).

Frans Haarman, sponsorcoördinator SV Schalkhaar



Vacature

Wordt u de nieuwe enthousiaste verbindende voorzitter van SV Schalkhaar?
SV Schalkhaar is met ingang van het najaar van 2015 op zoek naar een enthousiaste 
verbindende voorzitter. De voorzitter is een bruggenbouwer die oplossingsgericht werkt 
en in staat is om draagvlak te creëren bij een breed scala aan belanghebbenden. De 
functie is onbezoldigd in de hoedanigheid van vrijwilliger.

Samenstelling en vergaderfrequentie verenigingsbestuur:
Het verenigingsbestuur bestaat uit minimaal 3 personen en bestaat momenteel uit 6 
bestuursleden. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Het verenigingsbestuur kent een voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid 
voetbal, bestuurslid handbal, bestuurslid exploitatie en sponsoring en (vacant) bestuurslid 
communicatie. De voorzitter wordt in functie benoemd door de ALV. De bestuursleden 
zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.

Het verenigingsbestuur heeft de volgende kerntaken:
1. Het algemeen beleid vormgeven, uitdragen en bewaken,
2. Het aansturen van de afdelingen/commissies van de vereniging, 
3. Het formeel vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe,
4. De verantwoordelijkheid  voor de administratie en financiën van de vereniging,
5. Verantwoording afleggen aan de leden over de wijze waarop is bestuurd.
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Profiel:
Voor de vervulling van deze vacature zijn we op zoek naar een geschikte kandidaat die 
aan het volgende profiel voldoet:

HBO denk- en werkniveau;• 
Bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring, bij voorkeur in een vereniging;• 
Kennis van de sportwereld en de ontwikkelingen die daarin spelen op zowel, centraal • 
als decentraal niveau (KNVB, NHV en overige ketenpartners);
Zichtbare betrokkenheid bij voor SV Schalkhaar relevante maatschappelijk • 
ontwikkelingen;
Actieve uitdraging van de doelstelling van SV Schalkhaar;• 
In staat zijn om het integrale belang van de vereniging te laten prevaleren boven • 
individuele of deelbelangen binnen de vereniging;
In individueel en teamverband bijdragen aan een gezamenlijk resultaat en het delen • 
van informatie en kennis met anderen zowel intern als extern;
Integriteit en vermijden van belangenverstrengeling;• 
Besluitvaardig, communicatief en netwerkvaardig;• 
Bekend met, bij voorkeur lid van SV Schalkhaar.• 

Procedure:
Herkent u zich in dit profiel dan wordt u van harte uitgenodigd om zich voor deze 
functies beschikbaar te stellen. Reacties met uw motivatie, uw bestuurlijke ervaring en uw 
visie op het besturen van een vereniging kunt u richten aan Diana Grootjans, secretaris, 
via mail naar secretars.is@svschalkhaar.nl of per post naar SV Schalkhaar, t.a.v. secretaris, 
Horsterhoekweg 9, 7433 SV te Schalkhaar. U zult uitgenodigd worden voor een gesprek 
met het huidige Dagelijks Bestuur. Benoeming van de nieuwe voorzitter vindt plaats op de 
Algemene Ledenvergadering in november 2015.
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SV Schalkhaar; Living Legends Kampioenuh!

Zondagochtend 26 April 2015 om circa 9.00 uur 
kleedkamer 2. Het gekraak van 8 kniebraces, het 
knisperend geluid van scheurend tape en een 
zenuwachtig lachje is goed hoorbaar. Nog maar enkele 
weken geleden zou er nog een slechte grap gemaakt 
worden over een vegiburger en hoe deze ruikt op 
Zondagochtend, werd er gespeculeerd over hoeveel of 
liever gezegd hoe weinig speelminuten Anton die dag 
zou krijgen, gevolgd door bulderend gelach. Maar niet 
op deze zondag, daarvoor zijn de belangen te groot en omdat iedereen wil spelen is de 
kleedkamer te klein. 

Wazig verhaal
Een legendarische groep spelers, veelal met een voetbalcarrière die al langer duurt dan 
de gemiddelde leeftijd van de spelers van het eerste (maar dat dan maal 2) maakt zich 
op voor de kampioenswedstrijd tegen Wesepe. De belangen zijn groot, de druk om als 
enige seniorenteam van SVS kampioen te worden is de afgelopen weken zorgvuldig 
opgevoerd en mocht het vandaag niet lukken, dan zou dat een financiële tegenvaller 
zijn voor onze club. Immers 18 bossen bloemen, een platte kar, een feestje met DJ in de 
kantine en een fijne maaltijd zijn door het bestuur in het vooruitzicht gesteld. Iedereen is 
scherp en niemand wil deze laatste wedstrijd beginnen op de bank. De leiding echter is 
onverbiddelijk en na een kort, wazig verhaal, van onze leider/keeper/volkszanger, over de 
laatste wedstrijd tegen  Diepenveen de week erna en nog een niet te volgen opmerking 
over GAE ( het zullen de zenuwen wel zijn) eindelijk de opstelling. 

De warming up verloopt gespannen en het is al helemaal geen goed voorteken dat Ruben 
de bal niet op de lat weet te leggen tijdens het eerste balcontact. 9.30 uur: eindelijk, 
kunnen we beginnen.

Maakt niets uit
13 jaar geleden speelden we ook een kampioenswedstrijd en traditiegetrouw kwamen 
we nu ook weer achter met 1-0, maar door een weergaloze actie van Harold stond 
het alweer snel 1-1 (wat een killer is die Harold). Ik zal niet het hele scoreverloop 
doornemen, maar nadat we met 2-1 voorkwamen was het een feilloze vrije trap van 
Wesepe die ze weer op gelijke hoogte bracht. Jammer dat onze keeper net te hard riep 
“los maar” terwijl het toch zeker 25 jaar geleden was dat hij deze bal überhaupt had 
kunnen stoppen. Uiteindelijk maakte deze inschattingsfout niets uit voor de rest van de 
wedstrijd en was het bij rust een zekere 5-2. 
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Stuurlui
Dus het feest kon worden voorbereid, de 75 betalende toeschouwers en het voltallige 
bestuur begonnen zich al te roeren. Het was immers 13 jaar geleden dat dit vlaggenschip 
van vrijwilligers en clubvoetballers kampioen was geworden. Hoe onverslijtbaar dit team 
is bewijst wel dat er nog 7 spelers op het veld stonden die er in 2002 ook bij waren. Nog 
eens 5 oud spelers stonden langs de lijn om de bekende stuurlui te vormen die je wel 
vaker ziet aan de wal. En nog een aantal trainingsfiguranten die wel op vrijdag kunnen 
voetballen, maar op zondag geblesseerd zijn. Niet te vergeten onze vaste scheidsrechter 
die nog maar enkele jaren geleden als speler/leider van het team actief was. Zo bij elkaar 
een mooi staaltje clubliefde, zou ik zo denken. Eerlijkheidshalve en eer wie eer toekomt; 
zonder de, sinds enige jaren, nieuw gescout en gecontracteerde lichting waren we 
waarschijnlijk 2e geworden. 

4e Klasse
Toch kent het voetballen in een dergelijk team ook zijn negatieve kanten, het is ieder jaar 
weer zwaar om de selectie fit te krijgen en te houden, soms met 18 spelers, maar meestal 
met 13 of 14 fitte spelers. Vandaar ook dat iedereen (ook Wouter) zijn plaats kent in het 
team en deze respecteert en, belangrijker, dat iedereen het accepteert. Dat maakt dat 
dit team het al jarenlang meedraait in de 5e klasse en volgend jaar zelfs 4e klasse. Het 
hoort er dan ook bij dat spelers vanwege blessures en/of ouderdom moeten stoppen. 
Hoewel dit bijna ieder jaar voor 1 of 2 spelers geldt dienen we dit jaar stil te staan bij 2 
clubiconen die aangekondigd hadden dat dit hun laatste seizoen was. 

Joop en John
Hoewel de schrijver van dit stukje zelf ook niet meer bij de jongste lichting van het team 
hoort wil ik graag (namens het team en ik denk ook het bestuur en de gehele club) John 
van Rossum en Joop van Leeuwen bedanken voor tientallen jaren actief te zijn op de 
velden van Schalkhaar. John kennen de meesten van jullie ook nog als zeer waardevolle en 
keiharde verdediger van het 1e en Joop (vroeger wonende naast het oude trainingsveld 
van Schalkhaar) als waardevolle speler van alle andere selectieteams van Schalkhaar 
(hoewel dat waarschijnlijk in de jaren ’70) geweest moet zijn - - ……….want Joop 
wordt dit jaar 60… Jopie bedankt… Jopie bedankt …. Jopie bedankt…
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Training B5 met Michel Boerebach

29 april, een gewone woensdag, trainingsdag voor de B5. Maar vanavond geen gewone 
training. In de B5 speelt Robin Krebber en die heeft contacten bij de Eagles. En de leider 
is Gerard Groot Koerkamp en die weet ook de weg bij de Eagles. En samen heeft dat 
geleid tot de gasttrainer van vanavond, Michel Boerebach.

Er is geen wedstrijd deze woensdagavond en het hoofdveld is vrij, dus trainen we deze 
keer daar. De eerste spelers komen het veld op, er zijn een paar ouders, het materiaal 
ligt klaar voor gebruik, gastspeler Nick Groot Koerkamp van de B4 (voormalig B5) is er, 
we zijn er klaar voor. De trainer komt aangelopen van de parkeerplaats, in trainingspak, 
voetbalschoenen in de hand. Na een korte kennismaking worden de kicksen aangetrokken 
en gaat de training van start, nou ja, na eerst wat foto’s te hebben geschoten

Bezig met de bal
De training, tja, die lijkt wel op de trainingen die we tegenwoordig veel op de velden van 
Schalkhaar zien. Korte oefeningen, snel achter elkaar met korte uitleg. Bezig zijn met 
de bal. Eerst wat kaats oefeningen om warm te worden, dan technische oefeningen om 
balvaardiger te worden en vervolgens inspelen, uitdraaien en afmaken. Afsluiten met een 
partij. Zou die Boerebach ook de cursus Trainer Breedtesport gedaan hebben?
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Stilte
Het is een gewone woensdag, gewone training met een bijzondere trainer. Was dat dan 
alles? Nou, nee. Het was oorverdovend stil op het veld, je kon een speld horen vallen op 
het rubber tussen het kunstgras. Waar er normaal niet tussen te komen is (de training 
is het moment om de dag nog even te bespreken als je B-speler bent) en de orders van 
de trainer over het veld schallen, is er nu geen onvertogen woord te bekennen, alleen de 
coachende woorden van Michel Boerebach. In de loop van de training komen er nog wat 
ouders bij en allemaal zijn ze onder de indruk, van de stilte. En ook langs de lijn blijft het 
stil. Iedereen was wel een beetje onder de indruk…

Wiel Coerver
Na ruim een uur is de training klaar en worden de prestaties nog even nabesproken. 
Advies van de leermeester is de jongens meer technische oefeningen te laten doen, 
daar worden ze beter van. Zoals Wiel Coerver dat al deed. Michel wordt nog eens heel 
hartelijk bedankt en neemt nog wat cadeaus in ontvangst, waarna de spelers naar de 
kleedkamer gaan en Michel Boerebach richting de parkeerplaats gaat. En de leider en de 
trainer, die keken nog eens vanuit de kantine het veld op. En ze wisten dat het goed was.

Gerard Groot Koerkamp, leider sv schalkhaar B5
Rob Beltman, trainer sv schalkhaar B5
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Agenda van Schalkhaar

Acties, evenementen, belangrijke vergaderingen en wedstrijden Heren 1 voetbal en 
Dames 1 Handbal
 
20 juni (za) SamenLoop voor Hoop    Horsterhoek
21 juni (zo) SamenLoop voor Hoop    Horsterhoek
27 juni (za) Feestmiddag biljarten (besloten)    Horsterhoek
4 juli (za) Wedstrijd biljarten woensdag tegen   Horsterhoek
  dinsdaggroep s’middags
02 Aug (zo) Start voorbereiding Schalkhaar 1    Horsterhoek
03 Aug (ma) Start trainingen Jeugdselecties   Horsterhoek
09 Aug (zo) Schalkhaar 1 - Heerde 1 (oefen) 11.00 uur  Horsterhoek
11 Aug (di) Schalkhaar 1 - Tubantia 1 (Berghuis Toernooi) 19.30 uur    Horsterhoek
12 Aug (wo) Helios 1 - Rohda Raalte 1 (Berghuis Toernooi) 19.30 uur  Horsterhoek
15 Aug (za) Finale 3e/4e plaats Berghuis Toernooi 17.00 uur Horsterhoek
15 Aug (za) Finale 1e/2e plaats Berghuis Toernooi 19.00 uur Horsterhoek
17 Aug (ma) Start trainingen Breedtesport   Horsterhoek
18 Aug (di) Beker Schalkhaar 1
18 Aug (di) Start handbaltrainingen    Horsterhoek
23 Aug (zo) Schalkhaar 1 - Activia 1 14.00 uur   Horsterhoek
25 Aug (di) Beker Schalkhaar 1
30 Aug  (zo) Beker Schalkhaar 1
04-06 Sep (vr-zo) Handbalkamp D- en E-jeugd handbal
06 Sep (za) Start competitie Jeugd    Horsterhoek
07 Sep (zo) Start competitie Senioren    Horsterhoek


