
Van de redactie

Je leest op dit moment de op een na laatste Goal van dit seizoen. 

Er vallen mooie prestaties te noteren, ook van ons eerste. Dat presteren en plezier 
beiden belangrijk zijn en samengaan blijkt wel weer uit de diverse stukken in deze uitgave. 
Daarnaast speciale aandacht voor onze vrijwilligers van Beheer en Onderhoud. Zij zijn 
voor velen onzichtbaar, maar maken het met veel inzet mogelijk dat we met zijn allen 
veilig en schoon kunnen sporten. En ook de niet-sportactiviteiten zijn een wezenlijk 
onderdeel van onze vereniging. De club is volop in beweging. Een update over de 
werkgroepen die momenteel hun steen bijdragen vind je in de ‘Bestuurshamer’.

In juni komt de laatste Goal van dit seizoen uit. De deadline is 2 juni. Stuur je kopij naar 
goal@svschalkhaar.nl!
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 Colofon, Jaargang 50, april 2016 
   Redactie: Jolanda Bergman, Katinka Roebert, Sandra Koppenhöfer
 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, 
Horsterhoekweg 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: 25 juni 2016.  
Deadline aanleveren kopy: 2 juni 2016. 
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

1e elftal periodekampioen
Na een fantastische reeks wedstrijden (24 punten 
in 12 wedstrijden) heeft het eerste elftal, met een 
overwinning tegen koploper Stevo de periodetitel 
binnengehaald. Hierdoor doen ze mee aan de 
promotiewedstrijden voor een plaats in de 1e klasse. 
Staf en spelers: Hartelijk gefeliciteerd met het behalen 
van dit resultaat.

Werkgroepen
De werkgroepen hebben de eerste resultaten gepresenteerd en op basis van de 
presentaties blijken de leden van de werkgroepen aardig op een lijn te zitten. Hoewel 
er natuurlijk aandachts- en knelpunten zijn zoals communicatie, sponsoring en 
bemensing gaat er gelukkig heel veel goed en hebben wij een gezonde vereniging. 

Samenvattend:

Sterke punten Zwakke punten
Imago en (spel)niveau Communicatie (in- en extern) en 

samenwerking van commissies

Omvang vereniging en beschikbare 
competenties

Hoog consumptief karakter van een 
grote groep 

Financieel solide basis Bemensing van bestuur en commissies/
afdelingen

Sociale omgangsvormen Gemiddelde leeftijd bestuurders is 
hoog, weinig opvolging

Visie en structuur Uitvoering van de visie en structuur
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Het is nu zaak om aan de slag te gaan met de genoemde bevindingen en 
gemeenschappelijke hoofdlijnen en prioriteiten vast te stellen voor de nabije toekomst. 
Alom werd geconstateerd dat de onderbezette functies binnen het bestuur en de diverse 
afdelingen het grootste knelpunt is. De grootste uitdaging en absolute noodzaak is om 
met name de jongere leden (20/30+) meer met de vereniging te verbinden en hen te 
motiveren om kaderfuncties te gaan bekleden. Wij zullen o.a. beleidsmatig meer moeten 
sturen op het verenigen van deze groep leden en hen meer verantwoordelijkheid geven 
en verantwoordelijk maken. 

Ben de Fooij
Voorzitter a.i.

Met grote verbijstering en verslagenheid hebben we kennisgenomen van het plotselinge 
overlijden van 

   Mart Biewenga (22 jaar)

Mart was ruim 15 jaar lid van onze vereniging en speelde tot eind vorig jaar in het 7e 
elftal. Hoewel gestopt bleef hij via zijn vrienden van dat elftal toch nog betrokken bij de 

vereniging.   

Bestuur en leden wensen de familie en naasten veel kracht om dit immense verlies te 
verwerken.
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Graag uitbreiding scheidsrechterskorps bij   
      Schalkhaar

Elke zaterdag en zondag worden er tientallen competitiewedstrijden gespeeld 
bij Schalkhaar en alle  wedstrijden vanaf de D-jeugd zijn voorzien van een 
verenigingsscheidsrechter en bij de A-categorie van de officiële KNVB-scheidrechter. Vele 
clubs zullen jaloers zijn op deze situatie, dat je elke week automatisch weer een capabele 
scheids tot je beschikking hebt, en daarvoor zelf niet hoeft te zorgen.

Op de zaterdag klaart John Rabelink deze klus, en op de zondag ondergetekende.
Elke zaterdag moet John ca. 15 scheidsrechters bereid vinden om het programma 
vlekkeloos te laten verlopen en op de zondag gemiddeld 4 seniorenscheidsrechters.
Door blessures en omdat een scheidsrechter ook wel eens andere verplichtingen heeft, 
heeft John het lastig om alle wedstrijden te voorzien van een scheids. Daarom zou het 
enorm fijn zijn als bij Schalkhaar het korps scheidsrechters iets groter wordt, want dan 
kan je als scheidsrechter ook eens een keer kiezen voor een vrij weekend, en dat is nu 
haast niet mogelijk.

Scheidsrechters gezocht
Daarom zijn we bij SV Schalkhaar op zoek naar scheidsrechters die elke week of om de 
14 dagen willen fluiten bij de jeugd of eventueel op de zondag bij de senioren.
Als jij je aanmeldt, krijg je een scheidsrechters tenue en een cursus aangeboden om 
gediplomeerd scheidsrechter te worden. 
Als er ca. 5 scheidsrechters of meer zich aanmelden, is het misschien mogelijk om een 
scheidsrechtercursus bij Schalkhaar te organiseren, je hoeft  dan niet te reizen.
Scheidsrechter zijn is een hele leuke bezigheid, want fluiten is heel leuk!  En zonder 
de scheidsrechter is er geen voetbal, jij geeft leiding aan 22 spelers en zorgt dat de 
wedstrijd in goede banen wordt geleid, een grote verantwoordelijkheid dus. Kun jij die 
verantwoordelijkheid aan?  Misschien is scheidsrechter worden wel iets voor jou! 
Mocht je twijfelen dan kun je altijd om te beginnen één (of meerdere) wedstrijden van 
pupillen of jeugd leiden om te kijken hoe je dit vindt. Je krijgt dan begeleiding bij het 
fluiten van iemand van Schalkhaar en als jij de cursus gaat volgen, door officiële KNVB 
scheidrechters.

Lijkt jou dit wat en wil jij graag de waardering van 22 tevreden voetballers na een 
wedstrijd, neem dan contact op met John Rabelink (mail: jg.rabelink@gmail.com) of met 
Ben Haarman (B.Haarman@concepts.nl)  tel: 0570-633113 of mobiel: 06-15156915.
Ik hoop graag snel iets van je te horen.

Ben Haarman.

lees verder na de advertentiepagina’s



lees verder na de advertentiepagina’s





9GOAL - Februari

Vacature: Eindredacteur Goal

De Redactie van Goal bestaat momenteel uit vijf redactieleden, waarvan één 
Eindredacteur. Vanaf het volgende seizoen 2016/2017 zoekt het team een nieuwe 
Eindredacteur.

De Goal is en blijft, met een oplage van 1.300 stuks en 7x verschijnen gedurende het 
seizoen, een van de belangrijkste communicatiemiddelen van de club. De afgelopen 
periode heeft het blad een kwaliteitsverbetering ondergaan, onder meer door over 
te gaan naar full colour druk. Dit biedt meer mogelijkheden en maakt het blad 
aantrekkelijker voor de lezers en ook de sponsoren. 

De rol van de Eindredacteur kan als volgt worden samengevat:• 
Voorzitten van de redactievergadering (7x vergaderen per seizoen)• 
Redigeren van artikelen waar nodig • 
Schrijven van de (korte) rubriek ‘Van de Redactie’• 
Aanleveren van de verzamelde kopij voor opmaak• 
Het initiëren van nieuwe kopij / rubrieken• 
Coördineren van de aangeleverde kopij• 
Bewaken en uitvoeren van het Redactiestatuut• 

De rol van Eindredacteur is geen zware belasting, het kost je, inclusief vergaderen, ca. 4 
uurtjes per maand, gedurende het seizoen. 

Vind je het leuk deze rol op je te nemen? Meld je dan aan bij Diana Grootjans, secretaris, 
secretaris@svschalkhaar.nl. Wil je eerst meer weten over de rol van de Eindredacteur, 
dan kun je ook contact opnemen met de huidige Eindredacteur: Berry Brand, goal@
svschalkhaar.nl.
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Schalkhaar Life! 2016 is één grote happening

Schalkhaar Life! vindt dit jaar plaats in het weekend van 20 t/m 22 mei. Alle activiteiten 
spelen zich af in de kern van Schalkhaar met de tent als 
centraal ontmoetingspunt. Schalkhaar Life! biedt je met 
de geweldige hulp van sponsoren en vele vrijwilligers een 
gevarieerd programma. Naast de bekende altijd in de smaak 
vallende activiteiten zijn er dit jaar ook enkele nieuwe 
onderdelen. Laten we er weer een enerverend weekend van 
maken. De ingrediënten zijn daarvoor ruimschoots aanwezig 
zoals je zult lezen in deze bijdrage. Tip: wees erbij en feest 
mee.
De vrijdag start met een gevarieerde seniorenmiddag en na 
de opening is er voor de jongsten de optocht ‘Alles wat rolt’, 
voor de leerlingen van groep 3 tot en met 8 is er een estafetterun.  Zaterdagmiddag is er 
weer de jaarlijkse oldtimer toerrit. Voor de jeugd is er ‘s middags ‘Game and Adventure’, 
met o.a. paintball en een waterbaan. Na het ‘Schalkhaar Life! Familiecafé’ (zie kader voor 
meer info) is er een spetterend optreden van de showband: The Tour in de feesttent 
en More Life in restaurant De Lindeboom. Onder voorbehoud van wijziging draait in 
de kelder van De Lindeboom een dj. Op de zondag ontbreekt natuurlijk de jaarlijkse 
kleedjesmarkt en braderie niet. Ook kan iedereen tijdens het weekend weer genieten van 
de verschillende kermisattracties. 

Het programma voor het weekend ziet er als volgt uit*:
* onder voorbehoud van wijzigingen

Vrijdag 20 mei:
14.00 - 16.30 uur      Seniorenmiddag met muziek, zang en spelen onder het genot   
   van een  hapje en drankje. 
16.00 uur  Kermis open!
18.15 uur                Opening Schalkhaar Life! 2016, locatie: schoolplein    
   Nicolaasschool
18.15 uur                De ballonnenwedstrijd
18.30 uur                Optocht versierde fietsen en alles wat rolt voor kinderen in   
   de leeftijd t/m groep 2.
19.00 uur                Warming-up en estafette voor de groepen 3 t/m 8. Locatie:   
   kerkplein
19.00 - 23.00 uur     Rodeostier
20.30 - 00.00 uur     Schalkhaar Life! draait door voor het Goede Doel (voor meer  
   info zie kader)
20.30 - 00.00 uur  Live muziek  
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Zaterdag 21 mei:
10.00 -10.30 uur  Start mountainbiketocht (locatie: feesttent)
11.00 -12.30 uur  Creatieve workshop voor de meiden (locatie: tent)
11.30 -13.00 uur   Opstellen  en bezichtigen oldtimers op het parkeerterrein van  
   Wok Plaza2
12.30 -16.30  ‘Game and Adventure’ voor de jeugd  op het kerkplein
13.00 uur  Start toerrit oldtimers voor mensen met een verstandelijke   
   beperking
13.00 tot ca. 23.00 uur Kermis open
13.00 uur tot 20.00 uur  Tentoonstelling door de Stichting Dorpsarchief Schalkhaar in   
   Nicolaaskerk met zowel oude als nieuwe foto’s van het dorp   
   Schalkhaar en haar inwoners, tevens is er een kunstexpositie   
   van de Schilder en Tekenclub
14.00 - 15.00 uur  Kindervoorstelling: De spetterende playbackshow in de   
   feesttent (gratis entree!!)
19.30 - 20.45 uur  Schalkhaar Life! Familiecafé in de feesttent
21.00 - 01.00 uur  More Life in Restaurant De Lindeboom (gratis entree!!)
21.00 - 01.00 uur  DJ in de kelder van De Lindeboom 
21.00 - 01.00 uur  Grootse feestavond met The Tour in de tent (gratis entree!!)   
   

Zondag 22 mei:
11.00 tot 17.00 uur Tentoonstelling door de Stichting Dorpsarchief Schalkhaar en   
   kunstexpositie Schilder en Tekenclub.
11.30 - 12.30 uur  Optreden SVS jazzdance en hiphop (tieners en selectie).   
   Locatie: Haarhuus
12.00 uur  Kermis open
12.00 uur  Kleedjesrommelmarkt voor kinderen. Locatie: Smidsweg 
12.00 - 17.00 uur  Braderie met straattheater aan de Timmermansweg, Oerdijk,   
   Pastoorsdijk
13.00 tot 14.00 uur Optreden Jazzdans (jongste groepen) in de tent
14.00 - 17.00 uur  Zeskamp (16+). Locatie: plein voor het koetshuis
14.15 - 14.45 uur  Gospelkoor Joy. Locatie: feesttent
15.15 - 15.45 uur
15.00 - 16.30 uur  Sponsoruurtje
16.00 - 23.00 uur  Mega Swing Party met optredens in de tent van:
16.00 - 19.00 uur  Livemuziek: De Ruige Rita’s 
19.30 - 23.00 uur  DJ Erik van Wezenbeek
21.00 uur  Rad van fortuin - bepaling winnaar Goede Doel

Wil je je opgeven voor één van de activiteiten of aanvullende informatie over het 
programma ga naar:  www.schalkhaarlife.nl. Je kunt Schalkhaar Life! ook volgen via 
Facebook of Twitter.



Nieuwe programma-onderdelen 2016

Centraal op de vrijdagavond staat Schalkhaar Life Draait door voor het Goede Doel.  • 
Door middel van o.a. lotenverkoop, tegen betaling de band jouw verzoeknummers 
laten spelen of je laten fotograferen door een professionele fotograaf verzamelen 
we geld in voor een Goed Doel in Schalkhaar. De verkozen Goede Doelen krijgen 
een vermelding op het rad van fortuin. Zondagavond zal het rad van fortuin uitkomst 
bieden wie in 2016 is verkozen tot Goede Doel. 
Maar voor het zover is, vernemen we graag van jou welk Goed Doel 
vertegenwoordigd moet zijn op het rad van fortuin. Ga naar de website www.
schalkhaarlife.nl en laat daar weten welk Goed Doel in Schalkhaar jij een warm hart 
toedraagt!
De zaterdagochtend is vanaf 10.00 uur voor de sportievelingen. De start en finish • 
van de mountainbiketocht is bij de feesttent.
Ook nieuw maar dan op de zaterdagavond is het Schalkhaar Life! Familiecafé. De tent • 
is dan omgevormd tot een waar café voor jong en oud. Voor een ieder valt er iets te 
beleven, denk aan een ludieke fotohoek, darts, karaoke, jukebox en een oergezellige 
pubquiz voor jong en oud.
Nieuw qua programmering is het sponsoruurtje op de zondag in plaats van de • 
vrijdag.

Kom en geniet ook van deze activiteiten!
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Jeugdselecties SV Schalkhaar

Teamindelingen
Langzamerhand is een ieder al weer druk bezig met de 
voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Nieuwe leden melden 
zich al aan, de LC zijn aan het inventariseren en er wordt een 
start gemaakt met een ruwe teamindeling. 

Voor de Selecties gaan de wedstrijden en trainingen starten vanaf dinsdag 17 mei en 
zal duren tot 9 juni. In deze periode worden de teams definitief en dit voor zowel de 
selecties als voor de breedtesport. We proberen begin juni/2e week van juni eea te 
publiceren op de website. In ieder geval voor de uiterste overschrijfdatum van 15 juni.

De nieuwe selecties gaan trainen op de dagen/tijden van de huidige selecties. De regel 
is dat de doordeweekse dagen voor de nieuwe selecties zijn en de zaterdagen voor 
de huidige teams (Selecties/Breedtesport). Dit omdat een ieder waarschijnlijk nog aan 
toernooien deelneemt of uitstapjes gaat plannen. 

Start nieuwe seizoen
De afdeling Selectie kan starten vanaf maandag 8 augustus.
De afdeling Breedtesport kan starten vanaf maandag 15 augustus.

Wanneer een ieder start is uiteraard afhankelijk van de (late) vakantie en hoeveel spelers 
er dan al terug zijn. De trainers zullen dit tzt zelf moeten inventariseren (zodra de 
teamindelingen bekend zijn) en communiceren naar spelers/ouders.

Voor zowel Cat A en Cat B start de beker op zaterdag 20 augustus.
Voor Cat A start de competitie op zaterdag 3 september.
Voor Cat B start de competitie op zaterdag 10 september.

Onder de Categorie A (Cat A) vallen:
*ABC-junioren 1e klasse en hoger.
*D-pupillen Landelijke Divisie en Hoofdklasse.

Onder de Categorie B (Cat B) vallen:
*ABC-junioren 2e Klasse en lager, jongens/meisjes.
*D-pupillen 1e Klasse en lager.
*Alle E-pupillen en alle F-pupillen.
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F1/F2-selectie
Komend seizoen zullen dit 2 selecties worden en past volledig in het technische beleid. 
Na het aanstellen van een Technisch Coördinator EF is dit een volgende stap in de 
onderbouw. 

Jip Ellenbroek zal trainer worden van deze 2 groepen. Jip is speler van ons 1e, zal ook 
trainer worden van de C1 en heeft ook de Voetbalschool Impuls onder zijn hoede. 
Daarnaast loopt hij dit seizoen stage bij Vitesse O15 en zal hij zijn TC2 gaan halen. 
Kortom, een jonge trainer met de nodige ervaring en hij zal deze jonge groep dan ook 
graag onder zijn hoede nemen.

Marcel Emmink

Contactinformatie ethische commissie

Sjerk Kamstra (sjerkkamstra@gmail.com) telefoonnummer 0570-689669
Moniek Obdeijn (m.obdeyn@dimence.nl) telefoonnummer 06-48816118
Marion Wijnberg (paulmarionwijnberg@concepts.nl) telefoonnummer 06-22200701



Ut mot gewoon gedoane 
worden…

Hoe komt het complex van Schalkhaar er 
toch altijd zo netjes en verzorgd uit te zien?

Achter de schermen en buiten de voetbaltijden 
om, ondergewaardeerd en misschien wel de 
belangrijkste afdeling binnen onze club SV 
Schalkhaar is ‘beheer en onderhoud’. 

Een redactielid sprak met Tonny van Dorst, coördinator van de onderhoudsploeg en Jan 
Mulder, de beheerder.

De onderhoudsmannen van SV 
Schalkhaar komen elke week twee keer 
bij elkaar. Afhankelijk van de jaargetijden 
verschilt dat. In de zomermaanden kan 
dit zelfs oplopen tot vier ochtenden per 
week. Ook Jan Mulder is elke dag al vanaf 
half acht te vinden bij het clubgebouw. 

Pure clubliefde! Ja die bestaat nog steeds! 
Velen waren al nauw betrokken in het 
oude clubgebouw ‘aan de overkant’ en 
hebben grote inzet getoond bij de verhuizing 9 jaar geleden naar het nieuwe complex.     

Jan
Jan heeft anderhalf jaar geleden de functie van beheerder 
overgenomen van Wim Dellink en is 28 uur in dienst 
bij de club. Eerder ook vrijwillig lid en betrokken 
bij de realisatie van het nieuwe sportcomplex. Hij 
zorgt dagelijks voor de schoonmaak, de ontvangst 
van goederen, reparaties en verzameld alle gevonden 
voorwerpen. Daarnaast zorgt hij voor de onderhoud en 
de schoonmaak van de sporthal.     

Het onderhoud wordt gedaan door welgeteld 20 
‘gespierde’ mannen op leeftijd, variërend tussen de 62 en 80 jaar, die graag hun handen uit 
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de mouwen steken voor de club. Samen hebben ze veel plezier met elkaar en op z’n tijd 
hoort er ook een kop koffie bij. Menigeen van hen kwam als klein jongetje al voetballen 
bij SV Schalkhaar, anderen zijn nooit lid van de club geweest. Ze doen dit voor hun sociaal 
contact, om niet alleen thuis te zitten en om met hun handen bezig te zijn. Iedereen die 
met dezelfde overwegingen graag een steentje wil bijdragen is van harte welkom. Voor de 
club wederom een belangrijke kostenbesparing. Groot respect voor deze mannen en het 
werk dat zij verrichten!



Vegen en maaien

Zo zijn de heren wekelijks bezig met het speciaal vegen van de kunstgrasvelden, 
reparaties aan het hekwerk en de netten, schoonmaak en reparaties aan het 
straatwerk, tuinonderhoud, verwijderen van mos tussen de tegels, schoonmaak van de 
reclameborden. Theo bijvoorbeeld, tevens onderdeel van de onderhoudsploeg, is iedere 
maandag al vóór 8 uur bezig met de hogedrukspuit om de kleedkamers schoon te maken. 
En Herman met zijn lieslaarzen is onze vaste rietmaaier in de wadi achter het doel, die 
hierdoor de over geschoten ballen makkelijker terug vindt. Natuurlijk niet te vergeten is 
het onderhoud van de gewone grasvelden, die in het voorjaar na het bemesten zelfs twee 
keer per week gemaaid moeten worden. Na veel regenval moet ook de belijning nog eens 
vaker bijgewerkt worden. 
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Meeuwen en kraaien
Wat vele leden van ons wellicht helemaal niet weten is dat onze voetbalvelden ’s 
ochtends vroeg rond 7 en 8 uur geliefd terrein zijn voor meeuwen en kraaien. De 
meeuwen laten gigantische plakkaten achter en de kraaien pikken graag wormen 
(Engerlingen genoemd) uit de grasvelden waardoor zij deze behoorlijk kunnen vernielen. 
Maar dat is de natuur. Leuk om dit vogelvolk bij een heerlijke ochtendwandeling eens te 
bekijken. 

Helaas komt de onderhoudsploeg ook opvallende 
zaken tegen in het clubgebouw of op de velden, zoals 
moedwillige rommel, beschadigde netten, rotzooi, 
sigarettenpeuken en zelfs brandgaten van vuurwerk 
in de kunstgrasvelden tot aan geklieder met stift op 
de muren in de kleedkamers of poep in de douche. 
Allemaal zaken waar wij allemaal als lid van onze 
vereniging verantwoordelijk voor zijn en elkaar op aan 
moeten spreken om dit te voorkomen. 
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Bewust
Ons sportcomplex wordt zeer intensief gebruikt en we zijn er trots op dat jongeren 
de plek regelmatig weten te vinden om een potje 
te ballen met elkaar. Dat willen we ook graag zo 
houden. Daarom roepen we alle ouders op om 
je kind ervan bewust te maken, zuinig en ordelijk 
met de spullen van de club om te gaan. Zet dus na 
gebruik de doelen terug op de tegels, ga niet op 
doelen en hekken zitten of klimmen en doe je afval 
in de daarvoor bestemde afvalbakken.  

Stichting Sportvoorziening Schalkhaar
Beheer en onderhoud valt onder de Stichting Sportvoorzieningen Schalkhaar. Zodoende 
maken Jan en Tonny samen met Hans Peeters deel uit van de commissie ‘beheer en 
onderhoud’ om bijzondere zaken en vooral de beschikbare budgetten te bespreken. 
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Een laatste vraag aan de heren: Wat wensen jullie de club en zijn leden voor de toekomst?
‘Moge het een financieel gezonde en actieve club blijven! Hiervoor zijn steeds vrijwilligers 
nodig op alle niveaus, die helaas steeds moeilijker te vinden zijn. Ook kan de club niet 
bestaan zonder sponsoren, die hebben we hard nodig.’ 

Bedankt mannen, voor jullie inzet! Schalkhaar is trots 
op jullie!
 
Sandra Koppenhöfer, redactie
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KNVB Meisjes Toptalententoernooi 
 
 

          
   
 

       Zondag 29 mei 2016 
 
 
Op zondag 29 mei zullen er 12 meisjesteams een voetbaltoernooi 
spelen op ons sportcomplex de Horsterhoek. 
 
De beste meisjes Onder 12  en 0nder 13 van ons land van de 
districten Noord/Oost, Zuid, West en Westfalen (Dld) zullen de 
strijd met elkaar aangaan. 
 
Verder zal er om 13.30 uur op het hoofdveld de wedstrijd Meisjes 
onder 14 Landelijk tegen Westfalen onder 14 gespeeld worden. 
 
Als afsluiting wordt om 15.30 uur op het hoofdveld de wedstrijd 
Nederland – Belgie gespeeld (Meiden onder 15) !!! 
 
De mascotte van Nederland  “Dutchy” zal vanaf 13.30 uur 
aanwezig zijn om deze te ontmoeten en/of mee op te foto te 
gaan!! 
 
Komt allen en geniet van hoogstaand meidenvoetbal!! 
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Handbal D2

Dit jaar is het voor het eerst dat we met dit team samen spelen. Met sommige 
kinderen heb ik al eerder in een team gespeeld. De eerste wedstrijd van dit seizoen 
hebben we buiten gespeeld, zonder wissels en het was heel warm. Ondanks dat 
hebben we gewonnen, dat was wel heel erg leuk en ook vermoeiend! Nu spelen we al 
weer een tijdje binnen en hebben een paar moeilijke wedstrijden gespeeld. Maar we 
raken wel steeds meer op elkaar ingespeeld. Zo goed zelfs dat we binnen kampioen 
zijn. Dit natuurlijk met hulp van 2 hele goede coaches.Zaterdag 9 april gaan we ons 
kampioenschap vieren. We hebben het heel goed voor elkaar in de D2 ook al hebben we 
soms geblesseerden, dan vragen wij de E1 die staan dan voor ons klaar.
Lotte

Beste lezers, hierbij een kort verhaaltje over ons team D2 en handbal.
We hebben een erg leuk team en we zitten in de D2.
In de D2 zitten Anouk, Julia, Lotte, Manon, Eline, Kasper, Stefan, Aniek en ik zelf (Gaby). 
We hebben geen vaste keeper. Iedereen keept bij ons. We trainen twee keer in de week 
(dinsdag en donderdag) en spelen op zaterdag een wedstrijd.
We spelen nu nog in de sporthal maar gaan eind april op het veld trainen.
We zijn al kampioen, maar als we zaterdag verliezen zijn we samen kampioen met 
Bathmen. Winnen we dan zijn we alleen kampioen.
Uiteraard willen we winnen, want we willen natuurlijk de beker niet delen.
Groetjes
Gaby Mosetti

Hallo sporters,
k zit op handbal, maar helaas moet ik er af. Omdat ik een jongen ben, dat vind ik niet leuk.
Want ik ben beter geworden dit seizoen. Ik speel samen met veel meiden en één jongen 
in de D2.
Ik heb een leuk team, maar het zou nog leuker zijn als er nog meer jongens bij komen, 
want dan kan ik blijven.
Kasper
Wij zijn de coaches van de D2, het is een enthousiaste groep jongens en meisjes.
Dit seizoen spelen ze voor het eerst samen, en ze zijn gelijk goed gestart.
De helft van de veldcompetitie zit er op en daar zijn ze al kampioen….
Ook bij het toernooi van Overwetering in de voorjaarsvakantie zijn ze 1e geworden.
Deze “winning mood” wilden ze graag doorzetten bij de zaalcompetitie.
Ze stonden een hele tijd op de eerste plek maar hielden de spanning erin door de 
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uitwedstrijd tegen Holten(de nr.2) te verliezen.

Zaterdag 2 april was er een spannende uitwedstrijd tegen SDOL D1, als ze die zouden
winnen zouden ze zaalkampioen worden. Via de toeristische route zijn we naar 
Luttenberg gereden. (voor de insiders: Bert 2.0 reed voorop!) We kwamen wat later aan 
dan gepland, dus we moesten ons snel klaarmaken voor de wedstrijd. Er was geen tijd 
meer om warm te lopen, maar toch werd deze wedstrijd overtuigend gewonnen met 
9-17! In de kleedkamer werd er gedanst en gezongen! De Nederlandse Handbal Dames 
werden overtroffen!!!

Zaterdag 9 april is het uitgebreid gevierd in de Sporthal in Schalkhaar, na afloop van onze 
laatste zaalwedstrijd.
Wij vinden het erg leuk om dit team te coachen.

Ze zijn allemaal even fanatiek, ze zitten nog niet op de bank na het wisselen of het is al 
“mag ik er zo weer in”. En zoals Aniek zegt “we zijn allemaal vriendjes”.

Eugenie en Jolanda
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Nieuw lid…….Welkom bij de club!

Sinds kort is onze verenging verrijkt met een aantal nieuwe leden.
Leuk dat jullie voor ons gekozen hebben!  

Voetbal
A junioren   F pupillen (mini)
Laura Winters    Nilo Koopal

B junioren   Siyar Günesli
Hussein Abdullahi Hassan   Safa Ozdemir

D pupillen   Taha Ozdemir
Hariel Syeh    Stan Stokkink

F pupillen (mini)  Ali Osman Demirhan
     Sepp Slinkman
Aiden Lindner    Lenn Schouwenaars
Emma Wielhouwer   Ersel Bayram
     Bernard Coobs
     
Demiën Metaal
     
Finn Albach

lees verder na de advertentiepagina’s
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 Ryan Haarman

Handbal
Liz Vermeulen
Chiara Rijsdijk
Tara Hofman
Aris  de la Cruz
Julia Scholte
Isa Scholte

Wij wensen jullie veel speelplezier 
en een sportieve tijd bij SV 
Schalkhaar!
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Kidscorner voetbal: E12 
heeft er lol in!

 

De E12 is een team dat meedoet in de onderste 
regionen van de voetbalcompetitie, wat niet betekent 
dat het er niet fanatiek aan toe gaat. De eerste 
competitiehelft zijn we onderaan geëindigd in de 
vijfde klasse. Nu spelen we zesde klasse en dat is voor 
iedereen leuker. We komen nu meer teams tegen die gelijkwaardig zijn en hoewel verlies 
ook nu zo nu en dan plaatsvindt, is het leuker wanneer we een echt spannende wedstrijd 
(kunnen) spelen. Op maandag en donderdag wordt er fanatiek getraind onder leiding van 
maar liefst 2 trainers! Ook hebben we een aparte leider en sinds de tweede seizoenshelft 
een nieuwe coach en daarnaast vele ouders die het team aanmoedigen. Menig team is 
jaloers op deze luxe. Ook de jongens laten mooie progressie zien. Steeds vaker wordt er 
via de flanken overgespeeld in plaats van lukraak de bal wegtrappen. Uit welke jongens 
bestaat dit topteam:

Spelers
We hebben inmiddels twee vaste doelmannen, Timo Tekelenburg en Dylano Brinkhof. 
Dylano is pas dit seizoen begonnen met voetballen, eerst vooral in het veld, maar hij 
heeft zich tot een prima keeper ontpopt en moedigt het team vanuit de goal ook 
flink aan. Timo stond ook vorig seizoen al regelmatig in de goal leert ook steeds beter 
met tegenslag om te gaan. Hij vertoont goed spelinzicht door tijdig uit te lopen en zo 
tegendoelpunten te voorkomen! 

Achterhoede
De achterhoede wordt gevormd door Teije Harmsen aangevuld met Bjarne Franken. 
Teije is een rasechte verdediger, een stevige basis in de achterhoede en dat kunnen we 
goed gebruiken! Hij is handig met de bal, stevig en heeft een flinke trap in de benen. Ook 
Bjarne verdedigt graag mee. Hij kijkt zeer goed naar de tegenstander en reageert hier 
juist op, waardoor de tegenstander  veelal de bal verliest. Langs de kant ontpopt Bjarne 
zich daarnaast graag als coach.

Middenveld
Het middenveld wordt gevormd door Daan Yntema, Emir Emic en Cas Alblas. Daan is 
altijd fanatiek en wil winnen! Hij heeft een prima conditie en maakt als middenvelder 
flink wat meters. Emir is een jongen die op verschillende plekken inzetbaar is. Soms gaat 
hij mee naar voren en weet zelfs wel eens 
te scoren. Cas was de eerste weken van het 
voetbalseizoen geblesseerd en had hierdoor 
wat achterstand opgelopen op de rest van het team. Door inzet te tonen heeft hij die 

lees verder na de advertentiepagina’s
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achterstand mooi ingelopen en doet gelukkig weer helemaal 
mee! Cas is een aanvallende middenvelder en scoort ook zo 
nu en dan. 
Voorhoede
Dan de voorhoede: die wordt gevormd door Jorik Erberveld, 
Leon ten Elsen en Tristan Swenne. Jorik is razendsnel en 
wil winnen! Hij scoort regelmatig met zijn buitenkant voet. 
Welke topper doet dat nu, maar Jorik lukt het! Leon staat 
linksvoor, is klein en snel en weet tegenstanders op het 
verkeerde been te zetten. Als Tristan goed bij de les is, gaat hij 
er helemaal voor en pikt ook af en toe wat doelpunten mee. 
De eerste helft keepte Tristan nog regelmatig, maar inmiddels 
is hij een vaste aanvaller. Ook hij doet het steeds beter. 

E12 laat zien dat je ook onderin de competitie veel lol in het voetbal kunt hebben! Ze 
gaan er met z’n allen voor en doelpunten en overwinningen komen dan vanzelf! 
Leidster Suzanne Swenne

 
Bovenste rij: Teije, Leon, Timo, Tristan, Emir, Dylano
Onderste rij: Jorik, Daan, Cas, Bjarne

advertentie



36GOAL - Februari

Johan Cruijff

“Met verdriet moeten wij mededelen dat Johan Cruijff omringd door zijn 
familie en na een felle strijd tegen kanker in Barcelona is overleden”, zo 
meldt de Cruyff Foundation op donderdag 24 maart 2016.

De drievoudig wereldvoetballer van het jaar maakte in oktober 2015 bekend dat hij 
leed aan longkanker. In februari verscheen de Amsterdammer voor het laatst in de 
openbaarheid, toen hij aanwezig was bij de testsessie van de Formule 1 in Barcelona.
Afgelopen maand toonde Cruijff zich na enkele behandelingen nog optimistisch. “Op dit 
moment heb ik het gevoel dat ik 2-0 voor sta in de eerste helft van een wedstrijd die nog 
niet afgelopen is. Maar ik weet zeker dat ik als winnaar uit de strijd kom.” Helaas liep het 
anders.
Cruijff kwam 48 keer uit voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 33 keer. De 
aanvaller debuteerde in 1966 in Oranje tegen Hongarije en speelde in 1977 tegen België 
zijn laatste interland.

Europa Cup 1
Met Ajax won Cruijff drie keer de 
Europa Cup 1, in 1971, 1972 en 1973. In 
1973 stapte de aanvaller over naar FC 

Barcelona, waarmee hij een jaar later de Spaanse 
titel pakte.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Hij speelde ook nog voor Los Angeles 
Aztecs, Washington Diplomats, Levante en 
Feyenoord. In dienst van die laatste club 
zette Cruijff in 1984 een punt achter zijn 
loopbaan, na het winnen van de landstitel 
en KNVB-beker.
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Cruijff veroverde als speler liefst 23 hoofdprijzen. Tien keer werd hij landskampioen, 
zevenmaal pakte hij een nationale beker, driemaal won hij de Europa Cup 1, twee keer 

Agenda van Schalkhaar

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

24 april (zo) Schalkhaar – DSVD  Horsterhoek
1 mei (zo) Voorwaarts – Schalkhaar  Sportpark de Laene, Twello
2 juni (do)  Sluitingsdatum kopij Goal (laatste van het seizoen)


