
Van de redactie

De Redactie mocht van verschillende kanten enthousiaste reacties op de nieuwe Goal-
cover ontvangen. Heel fijn!

Het is iedere uitgave weer een plezier om de Goal te mogen samenstellen door de 
hoeveelheid kopij die ons weet te bereiken. Deze uitgave doet de Redactie zelf ook een 
duit in het kopij-zakje, met een interview met een van onze trouwe sponsoren.

Dit seizoen komen er nog twee Goals uit: in mei (deadline 21 april), en in juni (deadline 9 
juni). 

goal@svschalkhaar.nl
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   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert 
 Eindredactie: Berry Brand, 
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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: 21 april 2015.  
Deadline aanleveren kopy: 16 mei 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

Met de komst van het mooie voorjaarsweer 
sluipen we langzaam naar de beslissende fase 
van het seizoen. Het is erop of eronder bij 
verscheidene teams. Ons vlaggenschip heeft met 
het verdiende gelijkspel tegen koploper Tubantia 
een zeer goede zet gedaan in de richting in het 
worden van een stabiele tweedeklasser. Chapeau!

KWF
Op 5 maart jongstleden vond de Kick-Off 
plaats van de SamenLoop voor Hoop in de Sint 
Nicolaasschool in Schalkhaar. Een emotionele 
bijeenkomst waarover verderop in het clubblad 
meer vermeld staat.

Sponsorbijeenkomst
Op 9 april a.s. vind er een sponsorbijeenkomst plaats voor genodigden. Onze 
sponsoren zijn hiervoor inmiddels uitgenodigd. Sponsoren zijn belangrijk voor onze 
vereniging en vanuit dat oogpunt verdienen zij de benodigde aandacht. Wij hopen op 
een grote opkomst.

GCA
Op 7 februari jl. zijn er in onze mooie kantine de prijzen uitgereikt aan de verkopers 
van de Grote Club Actie. Inmiddels heeft het merendeel van de jeugdspelers de 
prijzen opgehaald. Enkelen waren er door omstandigheden niet die middag en worden 
verzocht zich bij mij te melden om de prijs in ontvangst te nemen.

Buitink Sport
Het bestuur heeft de afgelopen weken een aantal malen met Buitink Sport aan de 
tafel gezeten om het contract te verlengen voor de komende seizoenen. Goede 
gesprekken die leiden tot verlenging van.

Vernielingen
Helaas moeten we regelmatig constateren dat er leden zijn die het tijdens de 
trainingsavonden en in de weekenden niet zo nauw nemen met de eigendommen van 
de vereniging. Vernielingen en achterlaten van troep is ongewenst en noopt ons tot 
het maken van extra kosten. Volstrekt onnodig!
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GOAL
Een compliment is op de plaats voor onze redactie die ervoor zorg heeft gedragen ons 
clubblad van een mooie cover te voorzien. Een en al positieve berichten hierover.
Wij wensen iedereen een mooi vervolg van het seizoen toe.

Ron Sotthewes
Voorzitter SV Schalkhaar
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In memoriam

Op 6 maart jongstleden overleed mevrouw M.M. Tammerveld-Brouwer op 91-
jarige leeftijd.

Mien, zoals de ouderen onder ons haar kennen, was jarenlang betrokken bij 
onze vereniging.

Zo was zij jarenlang het gezicht in de bestuurskamer als gastvrouw tijdens de 
wedstrijden van ons vlaggenschip. Net als haar reeds overleden man,Fre, was zij 
een zeer gepassioneerde vrijwilliger die veel voor onze vereniging betekende. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe dit verlies te dragen.
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Sport BSO 4KIDS

Sport BSO 4Kids is gevestigd op de locatie 
sportcomplex “de Horsterhoek te schalkhaar. 
Sport BSO  is gevestigd in de sportkantine 
van SV schalkhaar. Wij bieden professionele 
buitenschoolse opvang aan kinderen in de 
leeftijd van 4 tot 13 jaar. Dit alles onder begeleiding van pedagogische medewerkers. De 
kinderen worden opgevangen op een prachtige locatie waar we van alle faciliteiten binnen 
het sportcomplex gebruik kunnen maken.

Wij zijn een BSO waar niets moet, maar veel mag. Hiermee willen we zeggen dat we de 
kinderen stimuleren om te sporten. Hebben ze een keer geen zin, dan kunnen ze binnen 
of buiten meedoen met de andere activiteiten, of gewoon iets voor hun zelf gaan doen.

De BSO heeft de beschikking over speel- en sportvelden met (kunst-)gras, speeltuin 
met verschillende speeltoestellen. Wat het mooie is van een BSO bij een sportvereniging 
is dat de kinderen naar de training gebracht en gehaald kunnen worden. Dit betekend 
geen haast meer voor de ouders. De kinderen hebben ook de mogelijkheid om voor de 
training te eten.

Lekker bewegen, veel plezier en gezelligheid in een vertrouwde, vrije omgeving – dat is 
Sport BSO 4Kids!

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op
---------------------------------------------------------------------------------

Wilt u gebruik maken van 2 gratis  proefdagen lever dan dit strookje in op de BSO of bel 
naar 06 14 55 84 60

Naam:  ……………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………….
Tel nr: ……………………………………………………………………….
Naam Kind(eren): …………………………………………..………………….
School: ……………………………………………………........……………..
Datum opvang:   ……………………...     en……...………………..

Lees verder na de advertentiepagina’s
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Een impressie van onze BSO wat we de afgelopen tijd hebben gedaan 

Na een geslaagde sinterklaasmiddag nog 
even met zijn allen op de foto

In de vakantie zijn we naar 
attractiepark Slagharen 
geweest. Wat hebben we 
een plezier gehad in de 
achtbanen en zweefmolens.

Jaar afsluiten op de ijsbaan
Lange rijen voor Bioscoop 
4kids. Dit allemaal omdat de 
film Frozen vandaag 
werd gedraaid. Als het 
drinken en popcorn 
gehaald zijn kan de film 
dan ook gaan beginnen.
Met als afsluiter 
onbeperkt pannenkoeken 
eten.

Onze kleine kunstenaars 
schilderden er vrolijk op los

Broodjes bakken op de kerstmarkt

Wowww… wat een 
mooie kerstbakjes dames, 
goed gedaan 

Mmm…. Pizzaaa
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Jeugdopleiding SV Schalkhaar

Dank Vrienden van SV Schalkhaar
Ere wie ere toekomt, in de vorige editie heb ik een aantal mensen bedankt voor hun inzet 
tijdens de interne trainerscursus. Bedanken is goed en moet, maar dan moet je het wel 
goed doen en ik ben 1 partij hierin vergeten. In een eerder stadium had ik dit wel gedaan, 
maar het is uiteraard wel zo netjes hen alsnog te benoemen.

Alsnog wil ik de Vrienden van SV Schalkhaar bedanken voor het sponsoren van de 
beide trainerscursussen. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om ca 40 trainers toe 
te laten. Een gulle gift van hen heeft dit alles mogelijk gemaakt en gezien het enthousiasme 
van de deelnemers, mag ik wel zeggen: ontzettend bedankt!

Spelers trainen bij BVO’s en KNVB
Dat de BVO’s ons weten te vinden was al bekend en zo worden er vele spelers 
uitgenodigd voor stagetrainingen of wedstrijden.

Uit het succesvolle E1 zijn Dean ter Stege en Jesper van Riel uitgenodigd door De • 
Graafschap. Datzelfde 2-tal gaat ook samen met Sven Jansen bij de KNVB trainen. 
Eerder was al bekend dat Dylan Ruward uit E1 en Yoes Beldman uit E5 definitief naar 
PEC gaan.
Jason vd Berg uit E5 loopt nog steeds stage bij FC Twente.• 
Milan Beumer uit D1 loopt al stage bij GA Eagles en de KNVB, hij mag nu ook bij • 
PEC Zwolle en De Graafschap stage lopen.
Yannick Duteweert en Bekir Eser uit C1 gaan een stagewedstrijd spelen bij • 
GA.Eagles.

Uiteraard wensen wij alle spelers veel plezier de komende tijd!

Start teamindeling nieuwe seizoen
Inmiddels is er een start gemaakt met de eerste en ruwe opzet van de teamindelingen 
voor het nieuwe seizoen. In dit hele proces zijn de meningen van trainers al gevraagd en 
deze worden uiteraard meegenomen. Het is nog een lang proces wat uiteindelijk in Juni 
pas definitief wordt, maar dit grote karwei (ruim 700 jeugdvoetballers) is vanaf nu in volle 
gang.

Marcel Emmink
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De
 Olde Kaste (34):

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

Reactie op oude elftalfoto
In de vorige Olde Kaste was een elftalfoto uit de dertiger jaren bijgevoegd. De toelichting 
hierbij was helaas onvolledig en bleek ook niet helemaal juist. Gelukkig was Hans Geijssen 
zo attent om de Olde Kaste van verdere informatie te voorzien, zodat we ons die goeie 
ouwe tijd beter kunnen blijven herinneren.

Op die foto staan in de achterste rij v.l.n.r.: Kobus Riesewijk, Doris Berendsen,
-Onbekende, “Piele“ Ganzeboom (aanvoerder/trainer), Berhard Mulder, Jens Rondhuis, 
Willem Brinkman en Herman Kamphuis. In de middelste rij: -Onbekende, Gerard de 
Lange en Hein Hofstee. Voorste rij: “Kop” Hofstee, Antoon (“langen”) Kamphuis en 
Bernhard Wientjes. Verder vermeldt Hans: “Kop” Hofstee was bekend (en gevreesd) om 
zijn snoeiharde vrije trappen..... Opvallend was ook dat Antoon (“langen”) Kamphuis altijd 
was opgesteld als midvoor, terwijl de veel kleinere Hein Hofstee de “spilplaats” bezette... 
Je zou zeggen dat de spilplaats toendertijd (gezien als verdediging) juist door een langere 
persoon zou worden bezet... Het tenue was: zwarte shirt met verticale rode baan voor 
en achter in het midden. Hans, bedankt voor deze extra informatie!

Wie de jeugd heeft, houdt de toekomst in eigen handen…
Wie in de jaren vóór de officiële oprichting van onze “RKSV Schalkhaar” (1 september 
1945) had durven voorspellen dat ál onze jeugdselectieteams ooit op de hoogste 
niveaus van Nederland zouden voetballen, zou geheid voor gek zijn verklaard. Maar 
het “onmogelijke” is waar gemaakt!  Bovendien zijn we het afgelopen jaar met onze 
jeugdopleiding nationaal gestegen van de 26e naar een gedeelde 22e plaats. Een en ander 
wordt vermeld op de site:
http://amateurvoetbaleindhoven.nl/site/top100-jeugdopleidingen
We hebben het klaargespeeld met steeds een gemotiveerd jeugdkader, dat gesteund 
werd door een bestuur met een warm hart en een koel hoofd, zoals het een onvervalste 
dorpsvereniging betaamt. Bovendien hadden we het geluk dat we op de juiste tijden nét 
de juiste personen aan het roer hadden.
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In onderstaand artikel in een oud DEVENTER DAGBLAD las ik dat Schalkhaar in de 
dertiger jaren toch al over een jeugdelftal beschikte:

Dus maar eens gesnuffeld tussen de oude archieffoto’s, waar ik de onderstaande 
afbeelding aantrof. Een jeugdelftal uit de jaren 1932/33 met de vermelding van de namen. 
De huizen op de achtergrond lijken aan het Mensinksdijkje te staan.

Staand in de achterste rij v.l.n.r.: Carel Roelvink, Herman (“Blup”) van Oldeniel, Henk 
Roudijk en Jan Kamphuis. Geknield middelste rij: Herman Kamphuis, Wim Wesselink en 
Gerrit Verwoolde. Zittend voorste rij: Jan de Lange, Piet Riesewijk en Jan Stegeman.

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lees verder na de advertentiepagina’s
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Al zoekende trof ik ook nog een foto aan uit de oorlogstijd, die me bekend voor kwam. Ik 
had deze foto eerder gezien in het boek “ZWART/WIT BEKEKEN”, dat werd uitgegeven 
bij gelegenheid van het officiële 50-jarig bestaan van SV Schalkhaar in 1995.
Op de foto staat een groep actieve jongelieden die in 1942 het voortouw namen om 
weer een Schalkhaars voetbalclubje op te richten. Een paar jaar later ontkiemde de 
dorpsclub Schalkhaar, die zich ontwikkelde en zou uitgroeien tot de huidige mooie club 
zoals wij die kennen.

Staande v.l.n.r.: Herman Pereboom, Henny Duterweerd, Jan Jans, Theo Leus, Jo Blokvoort, 
Gerrit Spijkerman en Jan de Lange. Gehurkt midden: Bennie Blokvoort, Wim Roudijk 
en Tonny Groot Koerkamp. Zittend voor: Koos Haanappel, Antoon Rodijk en Hans 
Geijssen.

Voor Antoon Rodijk was geen toekomst weggelegd
Zeer triest was de oorzaak waardoor onze talentvolle jeugdkeeper Antoon Rodijk de officiële 
oprichting van onze club op 1 september 1945 niet meer mee mocht maken. Antoon werd 
slachtoffer van de beruchte Duitse “Arbeitseinsatz”. Hij werd in 1943 te werk gesteld in 
Emmerich, waar hij bij een bombardement om het leven kwam…..

Andries de Lange
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Inzet vrijwilligers versus balletje, balletje

Als SV Schalkhaar kunnen wij absoluut niet zonder vrijwilligers. Alleen door de 
belangeloze inzet van vele vrijwilligers kunnen wij als vereniging zo optimaal mogelijk 
functioneren en zorgen dat iedereen veel plezier bij onze vereniging heeft.

70 ballen weg
Wat heeft dat dan te maken met het spel balletje, balletje? Bij dit spel moeten de 
deelnemers na vele zichtbare en onzichtbare handelingen met een bal onder een beker, 
raden waar de bal uiteindelijk is. Het resultaat is dat niemand weet waar de bal is. 
Ditzelfde gevoel hebben wij als commissie voetbal binnen onze vereniging. En hoewel 
er zeker teams zijn die het allemaal prima op orde hebben en geen enkele bal zijn 
kwijtgeraakt, zijn er teveel teams die een of meerdere ballen zijn kwijtgeraakt. Een telling 
in december 2014 leverde de vermissing op van meer dan 70 ballen. Er waren er aan het 
begin van het seizoen 592 verstrekt. En dat is nog maar halverwege het seizoen!!

Duizenden euro’s
Dit betekent een onnodige kostenpost van vele duizenden euro’s. Wij nemen aan dat 
u het met ons eens bent, dan dit niet meer acceptabel is. Met nadruk verzoeken wij 
alle trainers/leiders en alle spelers om er zorg voor te dragen dat er geen ballen meer 
kwijtraken. Het is een teamverantwoordelijkheid! Een over het hek geschoten bal 
opzoeken, ballen tellen voor en na iedere training en voor en na iedere wedstrijd. Geen 
ballen van andere teams meenemen, maar goed kijken naar de eigen gemerkte ballen.

Momenteel zijn wij ons aan het beraden hoe wij als vereniging hier mee om moeten gaan.  
Heeft u ideeën dan horen wij het graag.

namens de commissie voetbal,
Harry Huisman
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Handbalteam C2

Het begin van dit seizoen begon redelijk goed. De meesten met wie we in het team zaten 
kenden we al, en konden we al goed mee omgaan. In het team liep alles goed, maar met 
de wedstrijden liep het wat anders. 

Niet het einde
Al vanaf het begin van dit handbal seizoen verloren we de meeste wedstrijden. Elke 
wedstrijd verloren we met een grote achterstand. We hebben zelfs een keer met 30-8 
verloren. We trainden er ook niet echt op, maar ik vond het eigenlijk niet erg om te 
verliezen. Het is natuurlijk wel leuk als je wint, maar verliezen is ook niet het einde van 
de wereld. We werden er wel steeds beter in. We verloren nog wel, maar met minder 
grote achterstanden. We hebben ook en keer gelijk gespeeld, dat was helaas alleen een 
oefenwedstrijd, maar het was wel een super leuke wedstrijd. Volgens mij hebben we 
zelfs een keer gewonnen, maar dat weet ik niet zeker. We zijn wel steeds meer op onze 
zwakke punten gaan trainen. Dat is vooral het verdedigen. Daar hebben we nu al een paar 
keer op getraind en het gaat steeds beter, en we worden ook steeds beter.

Gala
We hadden laatst een keer afgesproken om met ons team iets leuks te gaan doen. We 
hadden gezegd dat we gingen wokken, maar daar is nooit iets van terecht gekomen. 
Wel hebben we Sinterklaas/Kerstmis bij een teamgenoot gevierd. Dat was vrijdag 19 
december, en we gingen allemaal na de training naar haar huis toe. Van tevoren hadden we 
afgesproken dat iedereen een jurk of rokje aan ging doen. Bijna iedereen had er eentje bij 
zich, dus toen we naar haar huis toe gingen leek het net een schoolgala. We kwamen bij 
haar thuis en we gingen met z’n allen aan een lange tafel zitten. Iedereen pakte natuurlijk 
direct zijn telefoon erbij (ik ook hoor). We gingen van tevoren ook bij haar eten, want 
het was direct na de training dus pas 7 uur. We gingen dus eten en nadat we he eten op 
hadden deden we nog een door fluisterspel. 

Cadeautjesspel
Rond 8 uur begonnen we met het cadeautjesspel. We hadden een dobbelsteen en 6 
opties: Een cadeau pakken, een Kerst- of Sinterklaasliedje zingen, alle cadeaus doorgeven 
naar rechts, chips eten met handschoenen aan, een muts op, een sjaal om en een poncho 
om, je cadeau uitpakken en je cadeau ruilen met iemand. We hebben dat spel best wel 
lang gespeeld, want nog niet iedereen had een cadeau. Om kwart voor tien spraken we af 
dat we om kwart over tien zouden stoppen. We stopten ook om precies kwart over tien, 
toen mocht iedereen haar cadeau openmaken. Volgens mij was iedereen wel blij met haar 
cadeau. Onderling werd er wel geruild, want dan had je bijvoorbeeld je eigen cadeau en 
dat is dan ook weer zo lullig.
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Maar verder was het een geslaagde avond. Het was tot nu toe ook een gezellig en 
geslaagd jaar.
Laten we dit seizoen met z’n allen veel plezier maken en leuke potjes handballen.

Danielle Wessels, Handbal C2.

GEZOCHT

Voor de commissie Recreatie zoeken wij nog enkele mannen en/of vrouwen, jongens 
of meisjes, die het leuk vinden activiteiten voor de vereniging te bedenken en daarvoor 
enkele keren per jaar te vergaderen en bij die activiteit aanwezig te zijn. Wij zoeken nieuwe 

verfrissende ideeën waarbij een zo groot mogelijke groep leden bereikt kan worden.

Heeft u interesse om daarin iets te betekenen, of wilt u eerst meer informatie, meldt u 
zich dan bij Petra Rabelink (peetjes65@hotmail.com) of Mariëtte Tuinenga (marie_jette@

live.nl).

Alvast bedankt.

Namens de commissie Recreatie
Sigrid Walinga
Petra Rabelink

Mariëtte Tuinenga
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Aangenaam kennis te maken : het     
      verzorgingsteam van SV Schalkhaar

Wat niet iedereen weet, maar wel handig is voor iedereen om te weten, is dat SV 
Schalkhaar een verzorgingsteam heeft dat op dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond 
aanwezig is om spierblessures te verhelpen. 

Bij het team kun je terecht voor:
Advies over preventie, blessures en hoe te trainen met blessures. Preventieve • 
behandelingen, o.a. bandageren, tapen, massage 
Blessurebehandeling • 
Hersteltraining in de verzorgingsruimte of bij de sportschool Studio Perfect• 
 Hersteltraining op het veld• 

Mocht het team je niet kunnen helpen dan wordt er doorverwezen naar een 
fysiotherapeut. Het verzorgingsteam bestaat uit 3 personen: Leontine, Alex en Tonny. Alle 
3 hebben het certificaat van het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage). 
Leontine en Tonny hebben bovendien de hersteltrainingscursus gedaan en kunnen je 
door middel van looptrainingen en oefeningen weer op de goede weg helpen naar het 
gewenste wedstrijdniveau.

Op de dinsdag-, donderdag- en vrijdagavond heeft het team inloop voor de jeugd vanaf 
19.00 uur. Op deze avonden is het team tot 22.00 uur aanwezig. Het verzorgingsteam is 
er voor alle leden.

Schroom niet voor blessurebehandeling, hersteltraining, maar ook voor advies, om eens 
binnen te lopen. Voor info verwijzen wij naar de website van SV Schalkhaar, onder het 
tabblad Ledeninfo.

Namens het verzorgingsteam,
Tonny van Dorst
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SamenLoop voor Hoop bij SV Schalkhaar op   
   20 en 21 juni 2015

De organisatie van de SamenLoop voor Hoop in Schalkhaar heeft donderdagavond haar 
plannen gepresenteerd. In de lokale Nicolaasschool vond de kick-off plaats van dit 24-
uurs wandelevenement ten behoeve van KWF Kankerbestrijding. Isabella Smit, bekend 
van tv-programma Utopia, verzorgde een bijzonder optreden.  Om 20.00 uur startte de 
kick-off van de SamenLoop voor Hoop Schalkhaar, die op 20 en 21 juni zal plaatsvinden. 
Met indrukwekkend beeldmateriaal en emotionele sprekers werd direct duidelijk waarom 
het evenement zo bijzonder en belangrijk is. 

Begrafenis
Ook Isabella uit Utopia deed hierbij haar duit in het zakje. Met het nummer ‘I will 
always love you’ van Whitney Houston zong ze recht in de harten van de aanwezige 
belangstellenden. Zelf raakte ze daarbij ook duidelijk geëmotioneerd, aangezien ze dit 
nummer afgelopen weekend nog op een begrafenis ten gehore bracht.

“In Utopia hebben we destijds ook een SamenLoop georganiseerd. Dat was zo 
indrukwekkend, dat ik dit initiatief van harte wil steunen”, vertelde Isabella. Als 
ambassadeur voor de SamenLoop voor Hoop Schalkhaar zal ze ook tijdens het 
evenement zelf weer aanwezig zijn.

Jeugd
Naast een prachtig optreden, kon de organisatie ook het eerste team dat zich heeft 
ingeschreven presenteren. De jongens van SV Schalkhaar B1 hadden hun training 
vervroegd om hiervoor aanwezig te kunnen zijn. Trainer/leider John Rabelink: “Hoe 
vaak hoor je mensen wel niet met deze vreselijke rotziekte schelden op straat? Ik 
vind het heel belangrijk dat de jeugd zich bewust is van deze ziekte. Ik denk dat de 
kaarsenceremonie daarom ook een behoorlijk impact zal hebben op de jongens.” 

Petra Rabelink, initiatiefneemster van de SamenLoop, wil er alles aan doen om 20 en 
21 juni een bijzonder mooie invulling te geven. “Het idee kwam in mij op toen ik de 
SamenLoop op tv zag, in Utopia. Destijds had mijn zus kanker. Toen dacht ik al: ‘dat wil ik 
ook organiseren’. Inmiddels is mijn zus helaas overleden, waardoor dat gevoel nóg sterker 
is geworden. Ik moet gewoon íets doen tegen deze ziekte. En ik hoop van harte dat 
zoveel mogelijk mensen hier aan mee willen helpen.” 

Wil je meer informatie of je opgeven voor de SamenLoop voor Hoop Schalkhaar? Kijk 
dan op http://samenloopschalkhaar.nl
Bron: Deventer Centraal



24GOAL - Maart

Vossenjacht 2015

Op zaterdag 14 maart jl. was het weer zover. De jaarlijkse vossenjacht van 
de SV Schalkhaar werd weer gehouden. Het regent een beetje, maar toen de 
vossen om 18.00 uur vanaf het sportcomplex vertrokken was het droog en 
ook niet meer zo koud.

De eerste groepen kinderen, de mini’s en F-pupillen 
vertrokken rond 18.00 uur en de laatste groepen 
E-pupillen om 19.00 uur vanaf de kantine naar het dorp 
Schalkhaar. Hier moesten ze allerlei vossen zoeken en 
18 vragen beantwoorden.Dat was soms wel moeilijk. 
Er liepen vreemde figuren in Schalkhaar rond. Een 
piloot, een koning, een boer en boerin, twee paters en 
Spongebob. Bij deze vossen kregen de groepen, twee 
vragen die ze moesten oplossen. Het was vaak een 
voetbal of handbalvraag. Er was zelfs een snoeppost 
waar ook een vraag beantwoord moest worden. In 
totaal deden er 12 teams mee en ook een handbalteam 
met begeleiding.

De avond verliep goed en de groepen hebben 
de antwoorden ingeleverd. Na afloop kregen alle 
kinderen nog wat te drinken en een zakje chips 
in de kantine.

Welke drie groepen de winnaars zijn, laten wij 
binnenkort aan de teams en via de goal weten. 
De prijzen worden dan bij de winnende teams 
afgeleverd.

Het was een geslaagde en gezellige avond en 
natuurlijk een bedankje naar alle vossen!

namens de NSA
Jolanda Bergman

De volgende actitiviteit die gepland staat is de bitterballenbingo voor de D- en E jeugd 
handbal en voetbal die op zaterdag 18 april zal worden gehouden
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De karatekids van de F1

Ik zat te denken…geen voetbal, geen zaalvoetbal, geen 
Jong-Oranje….een karateles!! dat is iets voor de jongens van SV Schalkhaar 
F1!!...de lessen zouden worden verzorgd onder leiding van sensei Joris (2e 
dan) en sempai Ronald (1e dan) van de karateschool. Zo gezegd zo gedaan

Op zaterdagochtend 10 januari om 10.00 uur gingen we op weg naar Zutphen om een 
leuke activiteit te doen voor de jongens. Enkele aandachtspunten zouden zijn veel plezier 
maken, aandacht hebben voor teambuilding- samen gaan voor een doel, ontdekken wat 
je kracht is van je lichaam en hoe je dit kunt inzetten - hoe ver je hierin kunt gaan en 
respect te hebben voor elkaar en hoe houd je rekening met elkaar. Guus Obdeyn had als 
trainer tijdens deze teambuilding ook een rol en deed mee naast Joris en Ronald. 

Zweetdruppeltjes
Aangekomen in de sportzaal werd er snel omgekleed en na enige toelichting over 
respect en andere zaken werd er aan 
de warming-up begonnen….met de 
supporters zittend/kijkend en lachend 
aan de kant. De jongens werden meteen 
goed bij de les gehouden en er werd 
menig zweetdruppeltje weggeveegd. 
Een pittige (ook voor de trainer) 
warming-up werd voorgeschoteld en 
opgevreten! Het opdrukken op vuisten 
werd als zwaar ervaren en de oefening 
met gebalde vuisten en gestrekte armen 
werd als zwaar ervaren.

Outfit
Na de warming-up kregen de jongens de echte outfit aangepast voor karate! Nou en 
dit vonden ze maar wat stoer!! Scheenbeschermers en handschoenen aan, want het 
gevecht kon beginnen….In tweetallen werden er verschillende oefeningen aangereikt, die 
gretig werden opgepikt. Dit alles gade geslagen door de meegereisde lachende ouders. 
Het trappen tegen stootkussens naast het lichaam werd ook als “cool” gevonden. Af en 
toe werd er driftig op los geslagen en ook tegengehouden..machtig mooi hebben ze het 
gevonden! Afsluitend werd er een groepsfoto gemaakt…de spierpijn de volgende dagen 
werd op de koop toe genomen.. Joris en Ronald nogmaals bedankt !
Eddy Meulenbroek (leider F1).



28GOAL - Maart

 

 

 
 

zaterdag 18 april 2015 
 
voor wie? 
Alle voetbal- en handbal D- en E teams.  
 
wanneer? 
Zaterdag 18 april van 19.00 uur tot 21.00 uur 
 
waar?  
Sportcomplex ‘de Horsterhoek’ 
 
wat gaan we doen? 
Het wordt een leuke bingo-avond met mooie prijzen en gratis bitterballen! 
 
kosten? 
  5  bingokaarten voor 3 euro 
10  lootjes voor 2 euro 
 
aanmelden? 
Niet nodig, gewoon komen graag zonder ouders!  
 
 
Namens de NSA commissie SV Schalkhaar 
 
 
Voor nadere informatie of vragen: 
arjobergman@hotmail.com 
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Sport2000 Buitink – Interview met Rob Peters

Door: Katinka Roebert

Betrokken en sportief
Een koude vrijdagavond, begin februari 2015. Mensen doen hun boodschappen bij 
winkelcentrum Flora en kijken in de etalage van de winkels. Sport2000 Buitink is ook 
open. Twee medewerkers zijn met klanten bezig en ik heb een afspraak met Rob Peters. 
Hij is bedrijfsleider van het filiaal in Deventer en al 24 
jaar elke werkdag aanwezig in de winkel. ‘Ik heb na de 
middelbare school de Middenstandsopleiding gevolgd 
met studierichting Sport. Na een stage bij Buitink 
ben ik als verkoper aan de slag gegaan en nu ben ik 
bedrijfsleider.’ Rob is het gezicht van de winkel. Hij is 
de winkel.

Never out of stock
Buitink is echt een familiebedrijf. ‘We werken met 
veel plezier samen, we staan klaar voor elkaar en de 
medewerkers staan centraal.’  De doelgroepen van 
de sportwinkel zijn voetballers, hockeyers, tennissers, 
mensen die fitnessen en die doen aan ‘running’. Een 
brede, maar afgebakende groep. ‘Veel mensen komen 
hier langs met een doel. Ze hebben nieuwe schoenen 
nodig, er zit in een gat in de trainingsbroek of de stick 
is gebroken en vanmiddag moet er getraind worden. 
Veel producten wil men nu. De bitjes en de sokken zijn ‘never out of stock’. Dat moeten 
we direct kunnen leveren. Scheenbeschermers en handschoenen behoren ook tot de 
basisartikelen.’ Sinds een paar maanden heeft Sport2000 Buitink ook een webwinkel. ‘Snel 
en direct. Als een product toch niet aanwezig is in de winkel, kunnen we samen met de 
klant het product direct bestellen.’



32GOAL - Maart

Trainingsjasje
De locatie van de winkel bevalt goed vertelt Rob. ‘Er is veel betrokkenheid met de 
andere winkeliers, goede aanloop en de Scheg aan de overkant zorgt voor kopers van 
buiten de stad.’ Met regelmaat werken de medewerkers aan een nieuwe look van de 
winkel. De schitterende en kleurrijke schoenenwand is een actueel voorbeeld. Ook is 

de pui vernieuwd en de vloer aangepast. Sport2000 Buitink groeit uit zijn (trainings)jasje 
en een verbouwing van het huidige pand staat in de planning. Buitink onderscheidt zich 
van andere sportwinkels door 6 medewerkers in dienst te hebben, die kennis van zaken 
hebben. De medewerkers krijgen training bij verschillende leveranciers om zo op de 
hoogte te blijven van de nieuwste technieken en de ontwikkelingen in de sportbranche.

Sportief
Rob heeft zelf altijd gevoetbald. Hij is weg van sport en van het verenigingsleven. Door 
blessures was Rob genoodzaakt om te stoppen met voetballen. Tegenwoordig gaat hij 
naar de fitness toe en speelt hij met veel plezier tennis . ‘Lekker trainen, af en toe een 
toernooi en één keer per jaar clubkampioenschappen’. Rob is vroeger ook bestuurslid  
geweest van de commissie Technische Zaken bij Sportclub Deventer.

Lees verder na de advertentiepagina’s
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1100 
Buitink is al ruim 20 jaar sponsor bij 
Sportvereniging Schalkhaar, voetbal 
en handbal. De sponsoring bestaat 
uit boarding langs de lijn en geld wat 
door de club vrij besteed mag worden. 
‘Sportvereniging Schalkhaar is de eerste 
club die begon met leasesponsoring. Elke 
drie jaar verzorgen wij nieuwe kleding’, 
zegt Rob met een trotse blik. ‘1100 shirts 
en 1100 broeken in verschillende maten 
met verschillende opdruk.’ Een hele 
operatie om dat te organiseren. ‘Het is 
een prachtig gezicht dat de hele club in 
hetzelfde tenue loopt.’
‘De club is vooruitstrevend. Denkt vooruit’, 
vult Rob aan. ‘Shirts met korte mouw, kunstgras, BSO. Allemaal dingen waar Schalkhaar 
vroeg bij was.’
De club is groot en beschikt over een harde kern aan vrijwilligers die heel veel tijd steken 
in activiteiten en werkzaamheden op het veld en langs de lijn. Het bestuur is enthousiast, 
gedreven en nogmaals … in voor nieuwe dingen. ‘Fijn om mee samen te werken’, lacht 
Rob.
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Schalkhaar Life! 2015, maar liefst vier dagen feest

De diverse commissies van Schalkhaar Life! zijn alweer drukdoende met de 
voorbereidingen voor de editie van 2015. Dit jaar een extra dag Schalkhaar 
Life!, het dorpsfeest wordt namelijk gevierd tijdens het pinksterweekend van 
22 mei tot en met 25 mei 2015. Noteer deze data in uw agenda zodat u niets 
hoeft te missen van dit unieke feest.

De grote tent op het plein bij de Lindeboom zal ook dit jaar weer centraal staan bij het 
gevarieerde programma tijdens het feestweekend. Het (voorlopige) programma kent 
een aantal vaste items, zoals de seniorenmiddag, de dienstenveiling (zie kader), tourrit 
oldtimers, de grote feestavond op de zaterdag met de band ‘Hot Town’ en natuurlijk de 
braderie op zondag. Maar ook nieuwe activiteiten staan dit jaar op de rol.

Nieuwe activiteiten
Enkele bijzondere activiteiten brengen we graag onder uw aandacht. Zoals ‘Game and 
Adventure’ speciaal voor de jeugd van ca. 10-15 jaar. Daarnaast staat op zondag 24 mei 
de Zeskamp gepland. Dit is een nieuwe activiteit waarvan de organisatie hoopt dat dit 
een terugkerend item zal worden tijdens het feestweekend. In de volgende Goal volgt 
meer informatie over de Zeskamp. Ook nieuw dit jaar op maandag de 25e mei de 
mountainbiketocht in de prachtige ‘achtertuin’ van Schalkhaar.
In een volgende Goal volgt het uitgebreide dagelijkse programma van Schalkhaar Life! 
2015. 

Hot Town: The ultimate party Xperience

Lees verder na de advertentiepagina’s
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Voor actueel nieuws omtrent Schalkhaar Life! 2015 ga naar www.schalkhaarlife.nl. Je kunt 
Schalkhaar Life! natuurlijk ook volgen via Facebook of Twitter.

Laat van je horen: mail ideeën voor het goede doel
Op vrijdagavond 22 mei staat tijdens Schalkhaar Life weer de fameuze Dienstenveiling 
voor het ‘Goede doel’ geprogrammeerd. Het ‘Goede doel’ is gelinkt aan Schalkhaar, dit 
betekent dat mensen, verenigingen of instanties uit Schalkhaar erbij betrokken moeten 

zijn.  Goede doelen in voorgaande jaren waren: Zonnebloem Schalkhaar, Sinterklaas 
Schalkhaar.

Heb je een goed idee? De organisatie van Schalkhaar Life hoort het graag van je.
Tot 15 april kun je jouw ideeën indienen.

Mail je suggestie(s) naar: martinleonoor@outlook.com
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Agenda van Schalkhaar

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

29 mrt (zo) Schalkhaar 1 - Wijhe ‚92 1  Horsterhoek
29 mrt (zo) Lettele DS2 - SV Schalkhaar DS1 De Uutvlog, Bathmen
4 april (za) Inhaal/beker
6 april (ma) Inhaal/beker
7 april (di) 19.30 uur inschrijving jeugd  Horsterhoek
8 april (wo) Schoolvoetbaltoernooi vanaf 12.00 uur
11 april (za) Country avond     Horsterhoek
12 april (zo) Overwetering 1 - Schalkhaar 1  Olst
12 april (zo) SV Schalkhaar DS1 - SDOL DS2  Sporthal Schalkhaar
18 april (za) Bitterballenbingo jeugd   Horsterhoek
19 april (zo) Schalkhaar 1 - Voorwaarts  1  Horsterhoek
21 april (di) Deadline Goal mei
24 april (vr) 19.30 uur inschrijving jeugd  Horsterhoek
26 april (zo) Schalkhaar 1 - WSV 1   Horsterhoek
3 mei (zo) Stevo 1 - Schalkhaar 1   Geesteren
10 mei (zo) Schalkhaar 1 - PH 1   Horsterhoek
11 mei (ma) 19.30 uur inschrijving jeugd  Horsterhoek
12 mei (di) 20.00 uur Ladies Night   Horsterhoek
9 juni (di) Sluitingsdatum laatste Goal 2014/2015
20 juni (za) SamenLoop voor Hoop   Horsterhoek
21 juni (zo) SamenLoop voor Hoop   Horsterhoek


