
Van de redactie

Het nieuwe seizoen start ook weer met een nieuwe Goal. De afgelopen periode heeft 
de techniek ons enigszins in de steek gelaten, waardoor tenminste 1 artikel niet tijdig 
bij de redactie is aangekomen en niet in de Goal is geplaatst. Alhoewel overmacht, onze 
excuses hiervoor! Hopelijk zijn de technische problemen inmiddels opgelost en goal@
svschalkhaar.nl is als vanouds het adres waarop we graag je bijdrage ontvangen. Ons loket 
is 24/7 geopend!
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 Colofon, Jaargang 50, Februari 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, 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:  19 maart 2016.  
Deadline aanleveren kopy: 1 maart 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

Allereerst wil ik degene die niet op de 
nieuwjaarsreceptie konden zijn veel geluk, voorspoed 
en bovenal een goede gezondheid toewensen voor het 
nieuwe jaar. 

Jubilarissen 2015
Op de drukbezochte receptie was er traditioneel ook 
aandacht voor onze jubilarissen.  In 2015 zijn 18 leden, 
25 jaar, 40 jaar, 50 jaar en maar liefst drie leden 70 
jaar lid van onze vereniging. Deze laatste drie zijn al 
vanaf de oprichting in 1945 lid van de vereniging. Dit 
verdient extra aandacht. Helaas was Piet de Lange verhindert maar gelukkig waren de 
2 ereleden Herman Sonnenberg en Bart Huis in ’t Veld wel aanwezig. Na een woord 
van dank voor hun grote en langjarige inzet en betrokkenheid bij de vereniging mocht 
ik hen een cadeaubon en een bos bloemen overhandigen
Van de 18 jubilarissen zijn er 13 als jeugdlid begonnen en dat geeft aan dat er een 
sterke clubbinding is. Helaas waren een aantal jubilarissen verhinderd en konden wij 
hen niet publiekelijk huldigen. 
Nadat ook de andere jubilarissen gehuldigd werden bleef het nog lang gezellig in de 
overvolle kantine.  

Denktank
Zoals in de vorige bestuurshamer al is vermeld is er een denktank opgericht die een 
aantal  beleidspunten binnen de vereniging gaan doorlichten en vervolgens advies zal 
uitbrengen aan het bestuur. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld. Op 
basis van de bevindingen c.q. adviezen kan, na goedkeuring van het bestuur en ALV het 
beleid worden bijgesteld dan wel gecontinueerd.

De beleidsthema’s zijn: 
Bedrijfsvoering 
Financiën – inkomsten- en uitgavenanalyse         
Communicatie          
Sporttechnische visie en ambities                                              
Bemensing van kader en implementatie beleid                      
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Maandag 11 januari j.l. is er een aftrapbijeenkomst geweest en de komende weken gaan 
de werkgroepen aan de slag. De leden zitten op persoonlijke titel in de werkgroepen. 
Het bestuur hecht eraan om te melden dat geenszins de bedoeling is om individuele 
personen of commissies op hun functioneren te beoordelen (dit is absoluut niet aan de 
orde en de bedoeling). De werkgroepen kijken vanuit een helicopterview naar processen, 
werkwijze en onderlinge afstemming tussen de verschillende geledingen binnen de 
vereniging.  

Start 2e seizoenshelft
Nog een paar weken en dan start alweer de 2e seizoenshelft van seizoen 2015 - 2016. 
Het bestuur wenst alle sporters op het veld en in de zaal succes en heel veel sportieve 
spelvreugde.
 
Ben de Fooij, voorzitter a.i.
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De Olde Kaste (37):

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

What’s in a name?
Een mogelijke fusie tussen de Schalkhaarse volleybalvereniging SVS en het Deventer 
DEVOLCO is de aanleiding waarom ik dit stukje schrijf. SVS is namelijk een voormalige 
afdeling van onze combivereniging. Weinigen weten dat onze SV Schalkhaar (± 1921 
= eerste oprichting) na de oorlog in september 1945 is (her)opgericht onder de 
naam R.K.S.V. “Schalkhaar”. In datzelfde jaar nog werd haar officiële naam: R.K. 
Sportvereniging Schalkhaar. In de voetbal-wandelgangen als dorpsvereniging gewoon 
Schalkhaar genoemd. Na de uitbreiding met o.a. de afdelingen Volleybal, Gymnastiek en 
Badminton wordt onze vereniging in 1961 de r.k. Sportvereniging “Schalkhaar” genoemd, 
afgekort: r.k.S.V.S.

Als men op sportieve gronden besluit om het predicaat r.k. te laten vallen, kiezen de 
afdelingen in 1976 er voor om tegelijk zelfstandig verder te gaan, de meeste onder de 
naam: SVS. 

Alleen de afdeling Voetbal besluit haar dorpsclub te koesteren onder haar 
oorspronkelijke naam: SV Schalkhaar, de naam waarmee ze is groot geworden.
Ons (destijds) kleine dorpsclubje, dat zich in alle eenvoud ontwikkelde, te midden van 
de véél grotere en ook veel hoger spelende Deventer stadsclubs. Een kweekschool voor 
voetbaltalenten.
De jeugdopleiding van SV Schalkhaar heeft naam gemaakt en zo de aandacht van tal van 
scouts van Betaald Voetbal Organisaties (BVO’s) getrokken. Natuurlijk blijven er voor ons 
de groeipijnen. Ook wij mogen blij zijn met voldoende leiders, trainers en ouders die zich 
willen inzetten om alle 68 teams van SV Schalkhaar draaiende te houden. Maar we moeten 
waken voor de overdaad. Enthousiasme en plezier zijn sportvrienden. Zij gaan hand in 
hand en hebben elkaar nodig, omdat ze elkaar beïnvloeden. Wederzijdse waardering is de 
motor van sportieve prestaties. 

Het is eeuwig zonde om je naam te verliezen
Komen we terug op namen en de naamgeving. In Deventer zijn de namen van 
verschillende roemruchte voetbalclubs verdwenen. Roda, Daventria en de CJV-ers waren 
een begrip, maar bestaan niet meer. Ze zijn noodgedwongen samengegaan onder hun 
nieuwe naam: FC RDC. Goed gevonden, maar met weinig fantasie en draagkracht. Toen 
UD na haar 100-jarig bestaan zich de Koninklijke Utile Dulci mocht noemen, zag men 
maar af van de afkorting. Zelfs de GA Eagles weten niet waar ze het moeten zoeken….
De fusieclub  SVS/DEVOLCO zal (een van) de grootste volleybalclub(s) van Nederland 
gaan worden. Ik ben benieuwd welke naam die zal krijgen. SCHADEVOLCO misschien?

lees verder na de advertentiepagina’s



lees verder na de advertentiepagina’s





9GOAL - Februari

SV Schalkhaar lijdt een B-tje
Ook in verschillende teksten in o.a. de Goal komen we af en toe de lettertjes SVS tegen, 
waar eigenlijk (SV) Schalkhaar zou moeten staan. Misschien als koosnaampje bedoeld? 
Wordt de Goal goed gelezen? Dan vind ik het jammer dat in leuke stukjes en verslagen 
alléén voornamen of bijnamen staan. Jammer! Daar wordt de geïnteresseerde lezer niet 
wijzer van.
Zo kwam ik op de site van Excelsior’31 in november 2015 een schitterende actiefoto 
tegen van een SV Schalkhaar E1-spelertje. Natuurlijk zonder bijschrift, omdat de Rijssense 
fotograaf van onze speler geen naam had. Toch maar eens opzoeken, wie dat talentje is. 
Het zou toch jammer zijn om jaren te moeten wachten, om te zien dat deze kanjer één 
van de sterspelers van het vlaggenschip van SV Schalkhaar(?) zal zijn.

Nov.2015: SV Schalkhaar E1 – Excelsior E1 (4-1)
Wat een inzet! Met een machtige kopbal is Giel Gerritsen (10 jr.) zijn Rijssense tegenstander te 
vlug af. Leider Arnoud Hoogakker en coach/trainer Martin Hoitink zijn apetrots op hun spelers.

Andries de Lange
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VOSSENJACHT !!

zaterdag 12 maart 2015

Voor wie?
Alle E- en F pupillenteams  en mini’s van de voetbal en handbal 

Wat is een vossenjacht?
Een aantal personen gaat verkleed (bijv. als zwerver, politieagent of dokter) 
door het dorp Schalkhaar lopen. Het is de bedoeling dat de kinderen, 
met hun eigen team, onder leiding van minimaal één begeleider deze 
“vossen” gaan zoeken en bij elke vos een vraag beantwoorden.  
Het team met de meeste juiste antwoorden wint een leuk prijs.

Waar en wanneer?
De vossenjacht staat gepland op zaterdag 12 maart
De teams worden verzocht om op onderstaande tijden aanwezig te zijn in de 
kantine van Schalkhaar:
F 7 tot en met F10 + mini’s  (handbal en voetbal) 18.00 uur aanwezig 
F 1 tot en met F 6 + handbal F team   18.30 uur aanwezig 
E 1 tot en met E 12 en handbal E team   19.00 uur aanwezig 

Kijk goed op welk tijdstip je aanwezig moet zijn.
Het zoeken van de vossen duurt ruim 1,5 uur.

Kosten en opgave?
De vossenjacht is gratis! Aan het eind krijg je nog wat te drinken met wat 
lekkers.
Opgeven hiervoor is niet nodig, het is gewoon de bedoeling dat jullie in grote 
aantallen komen!!!

Wat moet je aandoen en meenemen?
Goede schoenen aan en misschien een zaklamp meenemen. Het is belangrijk 
dat je in het donker goed gezien wordt dus als je een veiligheidshesje hebt, 
doe die dan maar aan!!

lees verder na de advertentiepagina’s
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Kortom, de vossenjacht belooft een leuke en gezellige avond te worden.  
Wie weet win je met je team de 1e prijs!

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Jolanda Bergman: (arjoberman@
hotmail.com)
Wij zoeken nog nieuwe vossen!  Lijkt het je leuk vos (vanaf 16 jaar) te zijn 
dan kun je je  aanmelden bij Thea Wielens. (t.wielens@concepts.nl)

Tot zaterdag 12 maart!

Namens de NSA-commissie

Sportontbijt 2016

Het jaarlijkse sportontbijt dat gepland stond op zaterdag 2 januari moest helaas worden
afgelast.  Er waren te weinig aanmeldingen. Wij beraden ons als NSA hoe dit kan en gaan
volgend jaar zeker weer het sportontbijt in januari organiseren. 
In deze goal een uitnodiging voor de bitterballenbingo op zaterdag 13 febuari en voor de 
vossenjacht op zaterdag 12 maart.
Beide evenementen zijn erg leuk elk jaar, dus wij rekenen op een grote opkomst.

Commissie NSA



Handbal DC1

“Handbal DE SPORT” zeggen en vinden wij dan. Sportief, hard, dynamisch, snel  en 
zoals Johan Cruijff in de media vermelde:  Cruijff vindt handbalsters “een voorbeeld 
voor Ajax en Oranje”.

Ook de speelsters van de C1 vinden dit. 

Hieronder een kort verslagje van enkele speelsters van dit team.

Al 6 jaar en sommigen al veel langer handballen we bij Schalkhaar. We hebben er nog steeds 
veel plezier in. Het is een leuke sport omdat je er veel energie in kwijt kan en het is een 
teamsport. Ook vinden wij het leuk om fanatiek te zijn. Elke week trainen wij op dinsdag en 
donderdag in de sporthal. In het weekend hebben we dan een wedstrijd. Zowel de trainingen als 
de wedstrijden vinden wij erg gezellig.

Sinds kort geven wij training en fluiten wij de jongere jeugd, dit gaat dan om de F, E of D 
jeugd. We geven dit met veel plezier en op deze manier doen we wat voor de vereniging. 
Het fluiten van een handbalwedstrijd 
doen we met z’n tweeën. In het begin is 
het fluiten van een wedstrijd best wel 
spannend en lastig, maar omdat je samen 
fluit is het een stuk prettiger. Je wilt dit 
zo goed mogelijk doen en je bent dan 
toch bang om fouten te maken en dat 
het publiek hierop reageert. Het is dan 
ook fijn en rustiger als de toeschouwers 
geen commentaar geven. Iedereen doet 
tenslotte z’n best. Het leuke aan trainingen 
geven is dat wat je vroeger zelf hebt 
geleerd kan doorgeven aan de jongere 
jeugd. De eerste keer training geven was 
best wel wennen, maar we vinden het nu 
erg leuk om te doen.

Het Nederlandse handbalteam heeft tijdens 
de WK super goed gespeeld en uiteindelijk de finale bereikt. 
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Zo hebben we 2 wedstrijden met een heel stel handballiefhebbers in de kantine van de sporthal 
gekeken.  Het was leuk dat Irma Mekers voor de vereniging deze avonden organiseerde. Deze 
avonden waren super leuk en met wat nootjes en drinken erbij helemaal top. Bij de finale kregen 
we ook nog een broodje frikandel of kroket naast alle nootjes en drinken. Het was erg gezellig, 
alleen jammer dat ze de finale niet hebben gewonnen. Maar de 2e plaats is dan ook zeer 
verdiend. 

Ook hebben wij in onze regio iets nieuws sinds dit seizoen, genaamd “TAKT”.  Je hebt 
bijna elke zaterdagmorgen van 08:00 tot 09:30 uur training in Twello. Je kon je er zelf voor 
opgeven om 20 zaterdagen extra training te volgen. Ik train dan met kinderen van andere 
verenigingen, die 100% inzet tonen, beter willen worden en veel willen leren. Bij TAKT 
letten ze goed op de techniek en geven ze tips wat beter kan. Ik ga elke zaterdagmorgen 
met veel plezier naar de training van TAKT met als doel beter te leren handballen.

In de DC1 handballen: Gwen van de Berg, Emma de Haan, Demi Haarman,
Cato Huis in ‘t Veld, Esmee Jansen, Suze Jansen, Meike Nieuwenhuis, Jet van Oldeniel, Britt Olthof, 
Milou Raamsman, Sam Zwerus.

Coaches DC1: Anke van Oldeniel en Irma Nieuwenhuis
Trainster: Renate Huis in ‘t Veld
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De commissies van SV Schalkhaar (3)

Commissie Handbal



17GOAL - Februari

Binnen SVS is de handbal als “Commissie Handbal” gepositioneerd onder het 
“Hoofdbestuur”. Dat is feitelijk juist, echter is de handbal qua organisatie een zelfstandige 
afdeling binnen de vereniging, echter wel sterk verweven met SVS als geheel.
In de (oostelijke) regio zijn wij qua grootte een middelgrote handbalvereniging met 
ongeveer 140 actieve spelende leden.

De huidige “Commissie Handbalzaken” ziet er als volgt uit:

Voorzitter en afgevaardigde hoofdbestuur: René Maatman

Penningmeester: Donic Bloemen

Afgevaardigde TZ: Joke Balster

Secretariaat: Irma Mekers

René heeft enige jaren geleden de rol van voorzitter “tijdelijk” op zich genomen totdat 
er een nieuwe voorzitter zich zou aanmelden. Tot op de dag van vandaag is dit (nog) niet 
gebeurd. Daarnaast is René bijna 40 jaar handbaltrainer en hij is een aantal avonden in de 
week kwijt met training geven. Ook heeft hij enige jaren de Dames 1 gecoacht. Tevens is 
hij in de regio regelmatig als handbalscheidsrechter te zien. Deze taken zorgen ervoor dat 
René een drukbezet man is. En dan hebben we het nog niet over zijn werk.



Donic is sinds een jaar of 5 penningmeester. 2 zoons kwamen enige jaren geleden bij de 
handbal terecht en hij vond het vanzelfsprekend om iets toe te voegen aan de vereniging. 
Zorgen voor een goed contributieverloop, de jaarlijkse budgetten, afstemmen met het 
hoofdbestuur etc. zijn onderdelen van zijn taakgebied. Daarnaast coördineert hij de 
Grote Clubactie voor SVS. Ook het periodiek verzamelen, sorteren en versturen van de 
lege inktcartridges en mobiele telefoons zit in zijn takenpakket.

Joke is al voorzitter van de Technische Commissie en vanuit die taak afgevaardigde in de 
Commissie Handbal. Een belangrijke “linking pin” binnen de vereniging. Joke handbalt al 
haar hele leven en keept nog regelmatig bij de dames recreanten. Ook verzorgt ze al vele 
jaren de trainingen bij diverse teams. De laatste jaren vooral bij de nieuwe lichting jeugd 
in de leeftijd van 5-7 jaar. Ook is ze vele jaren coach geweest bij diverse teams. Er zijn 
niet veel leden die kunnen bogen op zo’n indrukwekkende handbal carrière.

Irma is binnen de handbal al vele jaren een zeer vertrouwd gezicht. Ook een ongelofelijk 
“handbaldier” . Al via haar ouders, vanuit de prille jeugd, altijd verbonden geweest met 
de handbal. Vele jaren ook als vertrouwde coach van diverse teams. Altijd een rots in 
de branding tijdens de wedstrijden. Ook altijd degene met de slimme ideeën. En niet te 
vergeten de gezonde dosis humor. Ze heeft de taak van secretaris binnen de commissie.

Doel
Doel van de “Commissie Handbalzaken” is om de vereniging, samen met alle vrijwilligers 
/ coaches en trainers optimaal draaiende te houden en zorgen voor een veilig, sportief en 
plezierig sportklimaat voor alle leden.

Vacature
De commissie heeft dit seizoen vacatures gesteld voor de functie van voorzitter, 
penningmeester en secretaris.
Als u (jij) het leuk vindt om binnen een leuke en relatief kleine vereniging een steentje bij 
te dragen kun je altijd contact opnemen met onze secretaris. Wij willen je graag verdere 
informatie verstrekken over wat e.e.a. precies inhoudt
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Larex

Op een mistige vrijdagochtend staat het 
parkeerterrein van Larex behoorlijk vol. De vlaggen 
wapperen vrolijk. Binnen is niets te merken van het 
sombere weer. Mooie entree. Veel licht. De kroon 
van Larex is veel te zien. Op de eerste verdieping 
heb ik afgesproken met Patrick König, sinds 2003 
oprichter en eigenaar van Larex.

Koning werken
Larex staat voor Labore en Rex. ‘Labore betekent werken 
en Rex koning. Werken spreekt voor zich en koning legt de 
link naar Klant is Koning. Natuurlijk ook met een knipoog 
naar mijn achternaam’, lacht Patrick. De kroon is veelvuldig 
te zien. Elke detachering of elke beantwoorde vraag van een 
klant is weer een kroon op het werk.
Larex detacheert vakmensen in de metaalsector, de elektro- 
en installatietechniek, in de bouw en schilders. Met 40 vaste 
mensen in dienst en 500 gedetacheerden kan je spreken van 
een behoorlijk bedrijf. 

Verdediging
Patrick komt uit Lichtenvoorde en is jong begonnen met voetbal. Hij heeft gevoetbald 
bij SV Longa 30. Vlak na zijn verhuizing naar Deventer is Patrick gaan voetballen bij 
Sportvereniging Schalkhaar. ‘Sport is een mooie manier om sociale contacten op te 
bouwen.’ Hij heeft eerst altijd op het middenveld gevoetbald, maar later voetbalde Patrick 
steeds vaker te vinden in de verdediging.
Op de vraag waarom Patrick voor SV Schalkhaar koos antwoord hij: ‘Het leuke aan 
Schalkhaar is dat de vereniging – ondanks de grootte – het dorpsgevoel heeft behouden. 
Er is veel betrokkenheid van een grote groep vrijwilligers. Dat is de kracht van SVS.
Aan het einde van dit jaar zit het derde termijn als hoofdsponsor er op. Dit betekent 
dat Larex negen jaar, aaneengesloten, sponsor is geweest. Een heel lange periode. De 
vereniging is Larex hiervoor erg dankbaar!



Bewuste sponsoring
Patrick heeft bewust gekozen voor sponsoring. ‘De een fluit, de ander is leider en ik koos 
voor sponsoring. Wij ondersteunen zo de vereniging. En leden en bezoekers zien de 
reclameborden. Zo zijn we door de weeks en in het weekend goed in beeld.’ In beeld is 
Larex zeker. Al rijdend over de provinciale weg N348 ter hoogte van SV Schalkhaar kijkt 
het grote reclamebord op de hoofdtribune je recht aan.
Helaas stopt Larex als hoofdsponsor. Graag bedanken wij Patrick König voor zijn 
langdurige sponsoring!
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Champions League bij PEC Zwolle
 

9 januari 2016

F1 neemt deel aan de Champions League
Doordat we in de najaarscompetitie in hoofdklasse 5 op een prima tweede plaats  
achter BVO De Graafschap zijn geëindigd, waren we zeer vereerd dat we van PEC 
Zwolle een uitnodiging kregen om mee te doen aan de Champions League voor F1 
teams. In dit toernooi kwamen alle kampioenen uit de verschillende hoofdklassen uit 
het scoutingsgebied van PEC Zwolle uit. Tevens kregen twee nummers twee die achter 
een BVO waren geëindigd ook een uitnodiging. Dit waren FC Urk, geëindigd achter 
Heerenveen F1 en SV Schalkhaar, geëindigd achter De Graafschap F1. 

In het stadion van PEC werd er gespeeld in twee poules. SV Schalkhaar F1 was ingedeeld 
in de poule des doods met tegenstanders als Unicum F1 (kampioen hoofdklasse met 
33 punten uit 11 wedstrijden), SVI F1 (kampioen hoofdklasse met 33 punten uit 11 
wedstrijden) en SV Urk F1 (tweede achter Heerenveen F1). 

Unicum
In de eerste wedstrijd mochten we het opnemen tegen Unicum F1. Vanaf de eerste 
seconde was duidelijk dat dit een zware kluif zou gaan worden. We werden achteruit 
gedrukt en konden er maar sporadisch uit komen. Het was aan een fantastische Silas 
Rubai te danken dat we de nul hielden. Vlak voor tijd pakten we nog bijna tegen de 
verhouding in de winst maar uitstekend keeperswerk van de keeper van Unicum 
voorkwam dit. 0-0 tegen een hele sterke tegenstander, geen slecht begin. Hierna 
mochten we het opnemen tegen SV Urk F1. Deze knapen waren geen partij voor een 
oppermachtig SV Schalkhaar F1 en door doelpunten van Mees (2x) en Milan wonnen we 
deze wedstrijd met 3-0. 

Finale
De laatste wedstrijd tegen SVI zou uitwijzen of we in de finale zouden komen. Bij winst 
stonden we in de finale, bij een gelijkspel werden we tweede in de poule en bij een 
nederlaag werden we derde. SVI bleek echter een maatje te groot voor ons. Dit team 
vond elkaar makkelijker en was op alle fronten iets beter dan wij. Al vanaf de aftrap ging 
het mis en zo stonden we na 5 seconden met 1-0 achter. Niet veel daarna werd een bal 
uit een corner steenhard binnen gekopt en toen ook nog de 3-0 viel, was het over en uit. 
We maakten nog de 3-1 door een snelle counter van Sacha en de 4-2 door een heerlijk 
afstandsschot van Rik. Geen schande om van dit team te verliezen. 
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3-2
Op 30 januari gaan we oefenen tegen SVI en dit gaat weer een mooie krachtmeting 
worden. We werden dus toch nog een beetje teleurstellend derde in de poule en 
mochten het opnemen tegen de nummer drie uit de andere poule, SV Lelystad F1. Dit 
was de winnaar van de Champions League van verleden jaar en ook deze knapen konden 
wel wat. In een gelijk opgaande spannende wedstrijd genoot het publiek met volle teugen. 
SV Lelystad kwam op 1-0 na een mooie aanval. Hierna bediende Jesse Mees op maat en 
Mees tekende beheerst de 1-1 aan. Twee minuten voor tijd kreeg SV Lelystad een vrije 
trap op een gevaarlijke plek en via de onderkant van de lat sloeg de bal als een granaat 
binnen. De F1 liet zich echter niet uit het veld slaan en boog de 2-1 achterstand om in 
een 3-2 overwinning door nog 2 goals van Mees in de laatste 2 minuten. 

Puike prestatie
Op dit hele sterke toernooi twee wedstrijden winnen, één keer gelijk en maar één 
keer verliezen is een meer dan puike prestatie! We hebben genoten van het prima 
keeperswerk van Silas, het solide en sterk verdedigen van Milan, Soufyan en Rik, het 
sleuren op het middenveld van Jaidy en Benjamin en het heerlijke aanvalsspel van onze 
eigen kwik, kwek en kwak Jesse, Sacha en Mees. In de voorjaarscompetitie gaan we weer 
een gooi doen naar de titel en staan we ook nog in de kwartfinale van de KNVB-beker. 
Prachtige tijden voor een heerlijk team!!

Leiders: Michael van Dijk en Marco Meussen
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Trainers jeugdselecties Seizoen 2016/2017
 

In de afgelopen periode zijn er weer diverse gesprekken geweest mbt het volgende 
seizoen en zijn de volgende trainers voor de diverse jeugdselecties vastgelegd. Nog niet 
alles is bekend, die gesprekken volgen nog en tzt zal dit bekend gemaakt worden. 

Schalkhaar A1  
Mike Wigink stapt over van B1 naar de A1. Na 2 seizoenen B1 is dit een logische stap 
voor hem en voor ons. Mike is een gedreven, passievolle trainer en laat zien dat hij oog 
heeft voor zowel individuele, als voor teamontwikkeling. Vorig seizoen ontwikkelde B1 
zich al prima, zeker na de winterstop en dit jaar is er een enorme ontwikkeling bij B1 te 
zien en dat mag Mike (en ook Bjorn) op zijn conto schrijven. 
Dit betekent ook dat er afscheid wordt genomen van Martin Hoitink, inmiddels toch 
wel een “Schalkhaarder” geworden. Na 4 seizoenen waarin Martin B1 en A1 trainde, 
dit combineerde met D1, E1 en zijn Voetbalschool Impuls, nemen we afscheid. Een zeer 
gedreven trainer, iemand met veel kennis van zaken, een enorme passie en inmiddels is 
bekend geworden dat Martin hoofdtrainer van Kon. UD gaat worden. Martin bedankt, 
hopelijk een afsluiting met handhaving en tzt zullen we eea op gepaste wijze afsluiten. 

Schalkhaar B1 
Erik van Bemmel stapt over van de B2 naar B1. Dit is zijn 1e seizoen nadat hij overkwam 
van Voorwaarts Twello, waar hij D1, C1, assistent A1 en O18 heeft gedaan. De B2 laat 
goede prestaties zien, maar ook goed voetbal. Erik is een trainer die een groep naar zijn 
hand zet en daar weinig moeite voor hoeft te doen. Komend seizoen staat er wederom 
een sterke B1-selectie en dat wordt een mooie uitdaging voor Erik. 

Schalkhaar B2 
Rik Jan Duivenvoorde zal dit team gaan trainen. Dit seizoen stapte Rik Jan in de A2 en dit 
na de ziekteperiode van Charles Haulussy. Rik Jan is een gedreven trainer, heeft oa in het 
verleden in Amerika gewerkt als trainer en past uitstekend op een goede selectie als B2.

Schalkhaar C1 
Jip Ellenbroek gaat voor het eerst op eigen benen staan en hij is er dan ook klaar voor. 
Na een uitstapje dit seizoen bij BVO Vitesse O15 keert hij dus terug. Technisch en 
tactisch goed onderlegd, iets wat we ook wekelijks zien als speler van Schalkhaar 1. Een 
mooie leeftijdscategorie voor Jip om te starten als trainer en ik wens hem dan ook veel 
plezier. 
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Schalkhaar C2
Stefan Woestenenk komt over van ABS B1 en zal onze C2 van oefenstof voorzien. Een 
jonge trainer met de nodige ervaring. Op moment trainer bij ABS D1, assistent bij ABS 1 
en heeft 2 seizoenen ABS B1 gedaan. Daarnaast doet hij data analyse van de wedstrijden 
van Vitesse in de Eredivisie en de Vitesse jeugdafdeling. 

Schalkhaar D1 
Marcel Jansen zal ook komend seizoen D1 onder zijn hoede nemen. Een daadkrachtige 
goede trainer, die na de vele successen met E1, dit jaar in de 2e Divisie  moest gaan 
spelen. Dat doet D1 zeer goed, mooie resultaten, met goed voetbal en met een enorme 
inzet. Compliment voor Marcel (en Delano), want hij laat zien dat hij nog steeds 
aan het leren is en zich uitstekend aan het ontwikkelen is als trainer uit onze eigen 
vijver. Uiteraard zal ook 1e-elftalspeler Delano Haulussy weer aan zijn zijde staan.

Schalkhaar D2 
Jordi Rijker is weer een trainerstalent van eigen bodem en komt over van de D3. Een 
mooie kans voor Jordi en hij mag het dan ook laten komend seizoen. Weer een ander 
niveau en hoger niveau voor hem, maar zo kan hij zich als trainer ontwikkelen. 

Schalkhaar E1 
Thom de Gucht stapt van D2 naar E1. Thom doet het prima met D2 in een loodzware 
competitie, is werkzaam bij Voetbalschool Impuls en werkt daar met vele jonge spelers. 
Een mooie stap voor Thom, zeer gedreven en zal dit team technisch het eea bijbrengen. 
Daarnaast zal Thom assistent worden bij de C1.

Schalkhaar E2 
Alwin Smeenk blijft ook trainer en dit zal de E2 gaan worden. Alwin loopt alweer een 
tijdje rond hier bij onze vereniging en waarschijnlijk zal hij een cursus op gaan pakken, 
want hij is inmiddels besmet met het trainersvirus. 

Schalkhaar E3 + E4 
Dit zijn de 1e jaars selecties die overkomen uit F1 en F2. Deze 2 groepen zullen training 
krijgen van zeer ervaren trainers, want oud 1e-elftalspeler Albert Vroklage en Jan van 
Pluuren zullen deze teams onder hun hoede nemen.
De komende periode volgen de gesprekken met de keeperstrainers van onze B, C, D en 
E-selecties.

Marcel Emmink, Hoofd Opleiding 
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D3 sportclinic bij Studio Perfect

Zaterdag 12 december jl. heeft onze D3 genoten van een 
door Studio Perfect aangeboden sportclinic. Onder de bezielende leiding van erkende 
instructeurs kregen de spelers een speciaal op hun leeftijd aangepaste voetbal clinic. 

Om 2 uur ’s middags 
verzamelden de spelers zich 
voor de deur van Studio 
Perfect. Op dat moment 
hadden ze nog geen weet van 
wat hen te wachten stond. 
Toen het team compleet was 
werden ze door hun coaches 
opgehaald en begeleid naar 
een sportzaal om rustig op te 
warmen. Eenmaal opgewarmd 
ging de intensiteit omhoog 
en werden diverse team 
oefeningen uitgevoerd. 

Na het 1e uur volgde een pauze waarin spelers konden bijtanken. Onder het genot van 
brood, fruit en drinken werden de eerste ervaringen uitgewisseld.

Na de pauze volgende het tweede deel van het programma. Op het programma stond 
o.a. yoga; een sport die de laatste jaren sterk in opkomst is binnen de voetbalwereld.  Zo 
vormde yoga  bv. een essentieel onderdeel van de voorbereiding van het Nederlands 
elftal op weg naar het 
WK in Brazilië. 
Wie weet wat de D3 
de 2e competitiehelft in 
petto heeft.
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Na twee intensieve uren was de clinic ten einde. Als beloning kregen de spelers nog een 
leuk presentje waarna eenieder moe maar voldaan huiswaarts keerde. 

Namens alle spelers willen we Studio Perfect danken voor deze leuke en bijzondere 
ervaring. Daarnaast ook dank aan de begeleiders (Jordi en Simon) van de D3 die deze 
middag mede mogelijk hebben gemaakt. 



 

 

 
 

zaterdag 13 februari 2016 
 
 
voor wie? 
Alle voetbal en handbal D en E teams.  
 
wanneer? 
Zaterdag 13 februari 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 natuurlijk 
bitterballen! 
 
 
kosten? 
  5  bingokaarten voor 3 euro 
10  lootjes voor 2 euro 
 
aanmelden? 
Niet nodig, gewoon komen (graag zonder ouders ivm ruimtegebrek!)  
 
 
Namens de NSA commissie SV Schalkhaar 
 
Voor nadere informatie of vragen: 
arjobergman@hotmail.com 
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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!  

B junioren
Sjefke Holl   

C junioren
Kyarash Hossini

D pupillen
Ammar Abdullah
Kasra Hossini
Lucas van Dartel

E pupillen
Amro Osman

F pupillen
Bola Khiralla
Ruben Tran

F pupillen (mini)
Abram Khiralla
Bram Ellenbroek
Thijmen Geers
Jack Haarman
Bodi van Rooij

Wij wensen jullie veel speelplezier en een sportieve tijd bij SVS!
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Rubriek ‘Nieuws uit de Sponsorhoek’

‘De Natte Hoek’ nu ook zichtbaar als sponsor

‘De Natte Hoek’ bestaat uit een groep van 18 (veelal) oudgedienden, die onze club een 
warm hart toedraagt. Vaak zijn ze nog op allerlei gebieden binnen de club actief, zoals 
bijvoorbeeld bij Beheer & Onderhoud en als Bestuurskamerdienst op wedstrijddagen.

Een groot aantal van deze groep is tevens lid van de Biljartvereniging, dus de kans 
bestaat dat u de meesten wel (her)kent. Naast de vele activiteiten die ze voor de 
vereniging doen, mogen de heren ook graag samen een pilsje drinken en dat kan 
natuurlijk prima vanaf hun vaste plek in onze mooie kantine, waarbij ze ondertussen 
de verrichtingen van de diverse elftallen die op het hoofdveld spelen van commentaar 
kunnen voorzien.

Al deze heren, te weten Johan Smit, Hans Bolleboom, Herman Bril, Erik van Empel, Bert 
Brinkman, Rudie Verwoolde, Han Satink, Roy en Marc Bumkens, Gerrit Penning, Henri 
Koerkamp, Bas en Marcel Mentink verzamelen zich daarvoor steevast aan tafel in de hoek 
van de kantine tussen de bar en het raam. Over een naam van deze groep hoefde dan 
ook niet lang nagedacht te worden en zo werd de naam “De Natte Hoek” gekozen.

Natte Hoek canvas 100x70.indd   1 05-01-16   10:19
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Vanuit de afdeling Sponsoring waren wij dan ook blij verrast toen we door deze 
trouwe clubmensen benaderd werden met de vraag naar de mogelijkheden om als 
groep vertegenwoordigt te kunnen worden op het complex. Dit door middel van een 
reclamebord langs het hoofdveld met de groepsnaam “De Natte Hoek” erop. De plaats 
waar het bord moest komen was ook snel gevonden, want in de Hoek van het hoofdveld 
was nog een mooie locatie vrij! De Nieuwjaarsborrel van 3 januari jl. werd verkozen als 
een goed moment om de laatste formaliteiten af te ronden door het ondertekenen van 
het sponsorcontract. 

Wij als sponsorcommissie hopen op een lange samenwerking met “De Natte Hoek”! 

Johan Smit en Hans Bolleboom ondertekenen onder het toeziend oog van Ferdie de 
Witte de sponsorovereenkomst tussen SV Schalkhaar en “De Natte Hoek”. 

Ferdie de Witte,  sponsorcommissie SV Schalkhaar
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F10, niet de minste

Noot van de Redactie: door technische problemen is onderstaand stuk onbedoeld 
niet in de december uitgave van de Goal geplaatst.

De F10, het laatste elftal van Sv Schalkhaar maar zeker niet het minste. Een leuke 
spontane groep met de juiste drijfveer. De eerste vijf wedstrijden moesten ze ondanks 
hun doorzettingsvermogen het onderspit delven maar de F10 bewijst dat plezier in 
voetbal een hoop goeds met je doet.
Vol goede moed gingen we met z’n allen op zaterdag 31 oktober naar verzamelden 
om 8:30 bij de Horsterhoek, om via Zutphen naar Eefde te rijden (altijd leuk: 
wegwerkzaamheden). Sportclub Eefde, een mooi nieuw complex alleen belandden we 
eerst op het verkeerde veld, daarna bij de verkeerde tegenstander maar uiteindelijk 
hebben we Eefde F3 gevonden.
De eerste helft hadden beide teams niet zo veel kansen, maar na ongeveer 15 minuten 
scoort Wout met een super strak afstandsschot de 0-1. Wow de F10 gaat met 0-1 
voorsprong de kleedkamer in voor ranja. Ouders roepen al: ‘bij winst komen er 
pannenkoeken op tafel volgende week’.

0-3!
De tweede helft gaat Thirza keepen ipv Vince. 
Tijdens het begin van de tweede helft maakt 
Vince twee knappe doelpunten nadat hij 
iedereen heeft uitgespeeld.  Ongelofelijk we 
staan zomaar met 0-3 voor! De spirit zit er goed in en ja hoor Efe ging recht op 
het doel af en maakt twee mooie doelpunten achter elkaar. Om de wedstrijd 
goed af te sluiten kwamen er nog twee doelpunten extra van Vince. Al met al 
gewonnen met 0-7. Prachtig voor een eerste overwinning van dit seizoen.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Pannenkoeken
De wedstrijd wordt afgesloten met penalty’s schieten, en ook die gingen er prima 
in! Gewonnen met 8 tegen 3, mede dankzij een aantal prima reddingen van 
Thirza. Iedereen goed gespeeld en blij met de eerste overwinning! Spelers blij, 
leiders trots en maar ook zeker de ouders. Zelfs zo trots dat de vader van Vince 
de week erna trakteerde op pannenkoeken.
Inmiddels heeft de F10 de smaak van overwinnen te pakken en staan ze niet 
langer onderaan maar standvastig in de middenmoot.
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Word supporter van het SV Schalkhaar/  
     Stichting Bo Minnée initiatief!

Op de maandagen 7 maart en 14 maart 2016 gaan de spelers van SV 
Schalkhaar 1, 2 en 3 alle leden bellen om ze te vragen supporter te worden 
van  het SV Schalkhaar/Stichting Bo Minnée initiatief. Supporter word 
je door mee te gaan spelen in de Vriendenloterij of, als je al speelt in de 
Vriendenloterij, mee te gaan spelen voor dit mooie initiatief. De opbrengsten 
gaan zowel naar Stichting Bo Minnée als SV Schalkhaar.

Waarom dit initiatief?
In Deventer staat de jeugdsport subsidie, ook voor SV Schalkhaar een belangrijke 
inkomstenbron, onder druk. Daarnaast zullen de aanmeldingen van nieuwe jeugdleden 
de komende jaren naar verwachting 3% lager liggen dan de afgelopen jaren. Er komt 
dus substantieel en structureel minder geld beschikbaar voor de vereniging. Niet alleen 
voor het lopende seizoen, maar ook voor de seizoenen daarop. Spelers en kader van SV 
Schalkhaar 1,2 en 3 zijn niet bij de pakken neer gaan zitten, maar hebben zelf dit initiatief 
ontplooit om inkomsten te genereren. En ze hebben besloten hun maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen door het initiatief te koppelen aan een heel goed lokaal doel: 
Stichting Bo Minnée.

Stichting Bo Minnée
De Stichting is opgericht ter nagedachtenis aan Bo uit Schalkhaar. Zij overleed in februari 
2014 na een dappere strijd met operaties, bestralingen, chemo’s en nog meer bestralingen. 
Tijdens haar ziekte merkte Patty Minnée, de moeder van Bo, hoe moeilijk het in het 
overgereguleerde Nederland is om, als je in een situatie zit met een ongeneeslijk ziek 
kind, veelal kostbare dingen voor elkaar te krijgen. Je wordt vaak van het kastje naar de 
muur gestuurd en instanties werken langs elkaar heen. Dat terwijl je er juist helemaal 
wil zijn voor je zieke kind. Omdat ze weet hoe belangrijk het is dat gezinnen met een 
ziek kind ondersteund worden, heeft Patty de Stichting Bo Minnée opgericht. Zodat er 
voor gezinnen die in deze situatie terecht  komen een potje is waar ze aanspraak op 
kunnen maken. De stichting geeft gezinnen met een ziek kind een steun in de rug. Meer 
informatie over de stichting is te vinden op  http://www.stichtingbominnee.nl. De stichting 
heeft ook een Facebook pagina.

lees verder na de advertentiepagina’s
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Trots op de sponsoren
Bij de start van het initiatief hebben een aantal 
bedrijven, personen en organisaties spontaan en 
enthousiast gereageerd op het initiatief van SV 
Schalkhaar 1,2 en 3. De komende 4 seizoenen 
treden zij op als sponsor van het initiatief. We 
zijn heel trots op Blanche, Vrielink Makelaars, 
Vakantiewoning Vlinder, Aanbestedingskalender.nl, 
Apollo Print, ABN AMRO Deventer, VVV Deventer, 
Elwe Special Promotions en kinderenverdienenschonelucht.nl.

Op naar een grote supportersschare
Supporter van het initiatief word je door te gaan 
spelen in de VriendenLoterij en daarbij aan te 
geven dat je gaat meespelen voor SV Schalkhaar.  
Gegarandeerd 50% van de lotprijs gaat dan naar het 
SV Schalkhaar/Stichting Bo Minnée initiatief. Speel 
je al in de VriendenLoterij, geef dan aan dat je wil 

meespelen voor SV Schalkhaar. Die wijziging kun je doorgeven via de Ledenservice van de 
Vriendenloterij (telefoonnummer 0900 – 300 1400).

Om extra veel supporters te krijgen, komen de spelers van SV Schalkhaar 1,2 en 3 in 
actie op maandag 7 en maandag 14 maart 2016. Vanuit de kantine gaan zij in de avonduren 
alle leden en/of hun ouders van SV Schalkhaar bellen om ze te vragen mee te gaan spelen 
in de Vriendenloterij en zo supporter te worden. En spelen SV Schalkhaar leden al mee 
in de Vriendenloterij dan zal ze worden gevraagd mee te gaan spelen voor SV Schalkhaar. 
Wij rekenen op een enorme supportersschare!

Vertrouwenscommissie Schalkhaar

De vertrouwenscommissie wordt bemand door Moniek Obdeijn, Tjerk Kamstra en 
Marion Wijnberg. Het is natuurlijk leuk en nuttig dat u deze actieve leden (her)kent.

In de volgende Goal (maart) zullen de leden van vertrouwenscommissie van Schalkhaar 
zich voorstellen!
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Jumbo Spek de Clubkas-actie!

De afgelopen jaren hebben we met onze club telkens meegedaan aan de Spek de Club-
actie van de C1000 op Winkelcentrum Flora in Colmschate. Mede door jullie hulp heeft 
dit onze club iedere keer een mooie extra bijdrage opgeleverd! 

Zoals velen weten is de C1000 het afgelopen jaar omgebouwd naar Jumbo, waardoor 
deze actie een poosje stil heeft gelegen. Dit voorjaar keert de actie weer in volle 
omvang terug en daarom willen wij graag weer een beroep doen op u. U kunt onze 
vereniging steunen door zoveel mogelijk vouchers te verzamelen door middel van uw 
boodschappen en deze te scannen bij het scanpunt in de winkel. 

De actie wordt nu georganiseerd door de vier Jumbo supermarkten uit Deventer en 
Twello. Wij hebben ons weer aangemeld bij Jumbo Hans Kok in Colmschate en dit is ook 
de enige winkel waar u punten voor SV Schalkhaar kunt sparen. Iedere winkel heeft € 
5000,-  ter beschikking gesteld en wij zouden graag met uw hulp weer een mooi stukje 
van deze taart mee willen krijgen. 

Het werkt als volgt: U krijgt voor iedere € 10,- die u besteedt bij de supermarkt 1 
voucher die 1 punt waard is. Op de voucher(s) staat een streepjescode die u achter de 
kassa kunt scannen, waarna u een punt kunt toekennen aan onze vereniging!  
Aan het einde van de actieperiode wordt de € 5000,- naar rato verdeeld over de 
hoeveelheid punten die de verenigingen hebben verzameld. 

Spek
  de kas
van je club

Hoe werkt deze actie?

Deze bon is 1 punt waard en is eenmalig te doneren aan een vereniging naar keuze.  
Hiervoor is een scanzuil geplaatst in de winkel waar u via het touchscreen de punt 
direct kunt doneren aan de vereniging van uw keuze.

Aan het eind van de actie wordt dit bedrag naar verhouding verdeeld over alle  
gedoneerde waardepunten en uitgekeerd aan de deelnemende verenigingen.

* Dit bedrag is exclusief door de wet uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen,  
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels,  
toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en emballage.

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag 08.00 - 21.00
Zondag 11.00 - 18.00 

C1000 Hans Kok
Flora 2
7422 LL Deventer 

Spaar zoveel mogelijk punten bij 
Hoe meer punten, hoe hoger het geldbedrag voor uw club!

 
€       ,-* aan boodschappen bij                                                           
een unieke streepjescode. 

C1000 Hans Kok stelt voor deze actie een bedrag van € 5000,- beschikbaar. 

Roep dan zoveel mogelijk mensen op om hun boodschappen bij C1000 

C1000 Hans Kok! 

Van maandag 25 februari tot en met zondagdag 21 april 2013krijgt u bij elke 
10 C1000 Hans Kok, een waardebon met daarop 

HansKok te doen en te sparen voor uw vereniging. 

lees verder na de advertentiepagina’s
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De actieperiode loopt van 22 februari t/m 17 april. 

Naast de € 5000,- wordt er ook nog extra geld verdeeld wanneer men door een ludieke 
actie de aandacht weet te vragen voor zowel de supermarkt als de eigen vereniging. 
Dit kan door bijvoorbeeld een middagje de klanten te helpen bij het inpakken van de 
boodschappen, maar kan ook door mensen uit te dagen voor een potje winkelwagen 
schieten. Hiervoor zijn nog 3 prijzen beschikbaar van 250, 150 en 100 Euro! 

Hierbij roepen wij alle leden daarom op om onze club in deze actieperiode zoveel 
mogelijk te steunen! Ook willen we vragen of er teams zijn die een middagje bij de winkel 
iets leuks willen doen! Uiteraard krijg je daar dan met je team ook een leuke beloning 
voor terug! 

Namens de sponsorcommissie,
Ferdie de Witte

advertentie
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Agenda van Schalkhaar

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

13 feb (za) Bitterballenbingo D en E jeugd  Horsterhoek
14 feb (zo) Schalkhaar - Stevo   Horsterhoek
14 feb (zo) SV Schalkhaar DS1 - H.H.Z.D. DS2  Sporthal Schalkhaar
21 feb (zo) Schalkhaar - Turkse Kracht   Horsterhoek
01 mrt (di) Sluitingsdatum kopij Goal maart editie
06 mrt (zo) ATC ‘65 – Schalkhaar   Sportpark    
       Slangenbeek, Hengelo(ov)
06 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Dalfsen DS3  Sporthal Schalkhaar
12 mrt (za) Vossenjacht    Horsterhoek
13 mrt (zo) Schalkhaar - BWO   Horsterhoek
13 mrt (zo) SV Schalkhaar DS1 - Klink Nijland/Kwiek DS4 Sporthal   
        Schalkhaar
19 mrt (za) SDOL DS2 - SV Schalkhaar DS1  Sporthal de Achterberg,   
       Luttenberg
20 mrt (zo) KOSC – Schalkhaar   Sportpark ’n Tooslag,   
       Ootmarsum
19 apr (di) Sluitingsdatum kopij Goal mei editie


