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Heeft u uw bankzaken
goed geregeld?

Wij zijn uw bank

RegioBank. De nuchtere buurtbank met veel persoonlijke aandacht,
gevoel voor service en alle bankproducten in huis.

En daar zijn we trots op.

We kiezen ervoor om te bankieren zoals het bedoeld is.
Met de bank in de buurt en de klant centraal.

Om dat waar te maken, werken we met Zelfstandig Adviseurs.
Met meer dan 530 Adviseurs door heel Nederland,
zorgen wij voor fysieke aanwezigheid in de buurt.

Bultman-Hartholt Assurantiën & Hypotheken is hét kantoor waar u
makkelijk binnen kunt wandelen en te heeft maken heeft met één

vaste contactpersoon.
Want bij ons krijgt u geen 0900-nummers,

maar écht persoonlijk contact.
Wij kennen u en u kent ons.

Zo waarborgen we het onderling vertrouwen.
En dat is essentieel om een goede bank te kunnen zijn.

Een compleet assortiment 

U kunt kiezen uit een breed productaanbod en tegelijkertijd genieten van
de persoonlijke aandacht en service.

Of u nu meer wilt weten over hypotheken, verzekeren,
beleggen, sparen of betalen: u bent ervan verzekerd dat uw

financiële zaken in professionele en betrouwbare handen zijn.
Dat vinden wij belangrijk.

U ziet dat ook terug in de gunstige tarieven
en heldere voorwaarden van onze producten. 

Wat u van RegioBank aan producten kunt verwachten: 
- Hypotheken

- Sparen
- Banksparen

- Betaalfaciliteiten
- Internet Bankieren

- Verzekeringen

Wilt u graag persoonlijk advies?

Wanneer u persoonlijk advies wenst te ontvangen,
adviseren wij u om met ons contact op te nemen.

Zo kunnen wij uw huidige situatie in beeld brengen
en een gedegen advies uitbrengen.

Vragen? Neem gerust contact op met ons kantoor.

www.bultman-hartholt.nl

2e Walsteeg 3,

Hattem

telefoon 038 - 443 22 00

DE REGIOBANK

SCOORT GRAAG MET U MEE!

VOETBALPAGINA A4:Opmaak 1  27-05-2013  15:43  Pagina 1

92530Hattoheim-presgids-0813-def.indd   2 16-08-13   13:52



3

INHOUDSOPGAVE

7

9

19

49

VOORZITTER ANDRIES AGTERHUIS 

EEN CLUB OM TROTS
OP TE ZIJN

HOOFDTRAINER EDWIN KWAKKEL

DE LIJN VAN VORIG 
SEIZOEN DOORTREKKEN...

SUPPORTERSVERENIGING EN 
ACTIVITEITENCOMMISSIE

TECHNISCHE COMMISSIE 

ELK JAAR EEN 
NIEUWE UITDAGING

SEIZOEN 2013/2014

EN VERDER...

11

5

13

28

23

45

21

15 47

17 51

53

54

VOORWOORD
HOOFDSPONSOR VELUWENKAMP BEDRIJVEN
JEUGDCOMMISSIE
BEGELEIDINGSSTAF EERSTE ELFTAL
JAN WOLF TRAINER TWEEDE ELFTAL
STICHTING SPONSORING
KAMPIOENEN 2012-2013

s.v. HATTO-HEIM - PEC ZWOLLE
PRESENTATIE ELFTALLEN SEIZOEN 2013/2014
FOTO’S FAMILIEDAG 2013
NIEUWE CLUBWEBSHOP 
DE STILLE KRACHTEN
WEDSTRIJDPROGRAMMA 2013/2014
CONTACTGEGEVENS

27

92530Hattoheim-presgids-0813-def.indd   3 16-08-13   13:52



s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS4

Notaris Mr. W.A. van der Ven, 
Ridderstraat 56, 8051 EH Hattem
Telefoon 038 - 444 27 47 - Fax 038 - 444 65 78
E-mail: notaris@notariaathattem.nl
Internet: www.notariaathattem.nl

Ondernemingsrecht  |  Familierecht  |  Onroerend goed

Een duurzame en persoonlijke 
relatie staat bij ons voorop. 
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Met genoegen presenteren wij u de nieuwe presentatie-
gids van s.v. Hatto-Heim voor het seizoen 2013/2014. 
Door diverse mensen is er in de zomerperiode hard ge-
werkt om te zorgen dat wij u weer een gids kunnen aan-
bieden, die u met veel plezier kunt lezen. 

In de eerste plaats willen wij iedereen bedanken die een 
bijdrage heeft geleverd om deze presentatiegids aan u 
aan te bieden. Ook willen wij onze sponsoren en adver-
teerders bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen is het 
fi nanciëel niet mogelijk om de presentatiegids te maken 
en om deze aan te bieden aan alle inwoners van de ge-
meente Hattem. De gids kent net als de afgelopen jaren 
een oplage van ruim 5000 exemplaren. 

In de gids treft u diverse interviews aan, worden alle elf-
tallen gepresenteerd en kunt u andere informatie vinden 
over onze prachtige vereniging. Door deze informatie ho-

pen wij u een beeld te geven van s.v. Hatto-Heim. Een 
club die volop in beweging is, midden in de maatschappij 
staat en nog steeds groeiende is. Niet alleen het leden-
aantal groeit, maar ook de accommodatie is de afgelopen 
jaren prachtig uitgebreid. 

Naast de presentatiegids heeft s.v. Hatto-Heim een prach-
tige website waarop u op de hoogte wordt gehouden van 
alle activiteiten, wedstrijden en nieuwsberichten over 
onze club. Wij nodigen u van harte uit om regelmatig een 
kijkje te nemen op deze site. Voor degene die de site nog 
niet heeft weten te vinden volgt hier het adres: 
www.svhattoheim.nl

Tot slot wensen wij een ieder veel lees- en kijkplezier toe 
bij het lezen van deze presentatiegids. 

De redactie 

BESTE LEZER

VOORWOORD VAN DE REDACTIE

“Een club 

die volop in 

beweging en 

nog steeds 

groeiende is”

5SEIZOEN 2013/2014
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- Schilderwerk binnen/buiten

- Houtrotherstel

- Beglazing

- Wandafwerking

Peter Souman Schilderwerken
Rijnstraat 29
8051 HK Hattem
M 06-15321812
E peter@soumanschilderwerken.nl

www.soumanschilderwerken.nl

Zorg is meer dan medicijnen:  Denk  eens aan : 
de medicatierol, herhaalservice, handverkoop 
met medicatiebewaking, bezorgen, 
computerverbinding met de Isalaklinieken, 
huisartsen, Cosmeticalijn van Vichy, 
handverkoop, gerobotiseerd, gecertificeerd, 
enz enz. 

En niet te vergeten: zeer veel 
parkeerruimte, (altijd plek), naast Albert Heijn: 
een ideale combinatie!

Tijdelijke
grafdoeken.nl

UNIEK tijdelijk 
grafmonument

 ter overbrugging 
levertijd grafsteen
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Waarom zult u zich misschien afvragen. Afgelopen jaar 
hebben wij laten zien waar wij toe in staat zijn. In tijden 
van crisis voor velen van ons is het ons niet alleen gelukt 
de begroting te halen, maar zelfs meer dan dat. Dat heeft 
veel inzet van onze vrijwilligers gekost, maar werd door 
iedereen met veel plezier, enthousiasme, loyaliteit en bo-
vendien sportiviteit gedaan. Het kunstgrasveld werd in 
gebruik genomen, een overkapping werd geplaatst en 
als laatste werd de kantine onder handen genomen. De 
accommodatie ziet er fantastisch uit. Andere zaken zoals 
de keuken en kleedkamers 7 t/m 10 dienen de komende 
tijd aandacht te krijgen. Niet alles kan tegelijk. Daarom is 
er een onderhoudsplan samengesteld die beschrijft wan-
neer deze werkzaamheden plaats zullen vinden. Ook op 
het gebied van organisatie van kader en begeleiding is het 
nodige gedaan. Voorbeelden hiervan zijn: het houden van 
ouderavonden, begeleiden van jeugdtrainers en het volgen 
van cursussen.

Bij het bovenstaande mogen wij de inzet die de suppor-
tersvereniging en Stichting Sponsoring met haar sponsoren 
hierin hebben betekend niet vergeten. Er zijn  diverse acties 
gehouden, waarvan de opbrengsten ten goede zijn geko-
men aan de vereniging. 

Op sportief gebied is er in het afgelopen seizoen het no-
dige gepresteerd, zoals diverse kampioenschappen en ook 
de nacompetitie voor het eerste en tweede elftal, waarbij 
het tweede elftal promotie heeft kunnen realiseren en het 
eerste elftal dit ‘jammer genoeg’ net niet heeft kunnen 
bewerkstelligen. Verder zijn de regio bekerfi nales, Univé 
voetbaldagen, diverse toernooien en de voetbalwedstrijd 
s.v. Hatto-Heim – PEC Zwolle zeer succesvol door onze 
vereniging georganiseerd.

Dat wij over kunstgras beschikken heeft zeker ook gevolg 
voor de betere conditie van de overige velden. Verder heeft 
de supportsvereniging dugouts langs de velden 2 en 3 
aangeboden aan de vereniging. 

Ook het komend jaar hopen wij als bestuur een beroep 
op u te mogen doen. U als ouder / grootouder of belang-
stellende bent van harte welkom op ons sportpark om te 
komen kijken naar uw kind en/of kleinkind of wie dan ook. 
Een vereniging is een peiler in de Hattemer samenleving, 

naast gezin en school. U zult dit bij ons ook als zodanig 
ervaren. Wij nodigen u hierbij uit om, als daarom gevraagd 
wordt, ons hierin te ondersteunen. Dit kan door deelname 
aan verschillende uit te voeren werkzaamheden die maken 
dat u, uw kind en/of kleinkind of wie dan ook met plezier 
deze sport beoefent bij s.v. Hatto-Heim. 

Het bestuur zal de komende maanden met een aantal ge-
dragsregels komen en wij hopen dat u deze zult ondersteu-
nen door elkaar op deze regels te wijzen. 

Bijzonder verheugd zijn wij om ook dit jaar de presenta-
tiegids weer in deze vorm te zien verschijnen. Een mooi 
bewaarnummer en naslagwerk. 

Wij als bestuur wensen u een heel gezond en sportief jaar toe.

Namens het bestuur,
Andries Agterhuis, voorzitter

EEN CLUB OM 
TROTS OP TE ZIJN

VOORZITTER ANDRIES AGTERHUIS
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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.
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 Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

Financieringen

Sparen

 Hattem

2e Walsteeg 3
Postbus 154, 8050 AD Hattem
Telefoon 038 443 22 00

Doornspijk

Oude Kerkweg 41
Postbus 1, 8085 ZG Doornspijk
Telefoon 0525 66 13 71

E-mail info@bultman-hartholt.nl
Internet www.bultman-hartholt.nl
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Edwin Kwakkel is de nieuwe trainer van s.v. Hatto-Heim. 
Als speler was Edwin Kwakkel actief bij WVF, DOS Kam-
pen, ACV Assen en HTC. Trainer was Kwakkel bij WHC 2, 
waar hij huidige selectiespelers Ritger Pap en Niels van der 
Velde al eens tegenkwam, HTC en CSV. Weer een ploeg 
buiten Zwolle trainen stond al langer op zijn verlanglijstje. 
De nieuwe trainer woont samen met zijn vrouw, 2 dochters 
en Mechelse herder in Zwolle.
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn inmid-
dels in volle gang, naar volle tevredenheid van de Zwolse 
oefenmeester:“Ik had niet verwacht dat we na een aantal 
trainingen al zover zouden zijn. Het is een jonge, brede en 
leergierige selectie. De jongens werken hard, hebben er zin 
in en pakken aanwijzingen goed op. Wat wil je als trainer 
nog meer. De eerste kennismaking met s.v. Hatto-Heim 
was prima. Het is een warme club waar ik mij welkom voel. 
Hard werken wordt gewaardeerd, maar je moet wel nor-
maal doen. Gezellig, maar wel ambitieus. Die clubcultuur 
past bij mij. Ik ga hier met plezier heen, op de fi ets over de 
rode brug. De randvoorwaarden om goed te presteren zijn 
door het bestuur goed ingevuld”.
Op dit moment waagt de nieuwe trainer zich nog niet aan 
een doel voor het komend seizoen:“Daarvoor zijn er nog 
teveel onduidelijkheden. De voorbereidingen zijn net ge-
start en we weten nog niet waar we staan. De competitie is 
uitgebreid met 2 verenigingen met daarin 8 nieuwe ploe-
gen. We moeten eerst maar eens zien hoe we de eerste 
periode doorkomen, om te bezien waar we de lat moeten 
leggen. We gaan echter wel voor het maximaal haalbare. Ik 
hoop de lijn te kunnen doortrekken die in de tweede helft 
van het vorig seizoen is ingezet. Daar stond een elftal die 
wat voor elkaar over heeft. Dat is een basis om resultaat te 
behalen. Wanneer dat gekoppeld wordt aan verzorgd voet-
bal, is dit attractief voetbal wat ook leuk is voor de mensen 
die langs de lijn staan te kijken. s.v. Hatto-Heim heeft een 
grote groep gezellige supporters, dat heb ik vorig seizoen 
gemerkt toen ik in de nacompetitie langs de lijn stond. 
Binnen de spelersgroep zijn er weinig veranderingen. Er 
zijn een aantal spelers uit de eigen jeugd doorgestroomd. 
Voor hen is het een grote stap. Ik ken de speelwijze van 
s.v.  Hatto-Heim en zal geen grote veranderingen binnen 
de formatie aanbrengen. Wel heb ik andere ideeën hoe we 
kansen kunnen creëren, daar trainen we nu samen op. Het 
is een uitdaging hoe snel ik mijn voetbalideeën kan over-
brengen op de jongens. Dat zijn de zaken die het verschil 
maken. Er zit nog veel potentie in de selectie. Maar de spe-
lers moeten dat wel gaan oppakken en daar wat voor over 

hebben. Die bereidheid heb ik tijdens de voorbereiding al 
gezien”.
Presteren en plezier staan centraal bij Edwin 
Kwakkel:“Wanneer mensen lol hebben in iets wat ze doen, 
gaan ze meer presteren. Dat merk ik in het dagelijks leven 
als lid van het managementteam van een bedrijfsonder-
deel bij een verzekeringsmaatschappij ook. In de voetbal-
wereld maken dan de trainingen het verschil. Ik hoop met 
mijn visie, inzicht en vaardigheden te bewerkstelligen dat 
de jongens gaan presteren. Ik ben zelf een groot voetbal-
liefhebber, dat straal ik uit, dat plezier zal ik proberen over 
te brengen en dat koppelen aan een stukje voetbalver-
stand als trainer en ervaring als speler. Ik ga samen met de 
begeleidingsstaf vol vertrouwen het nieuwe seizoen in”.

DE LIJN VAN VORIG 
SEIZOEN DOORTREKKEN…

HOOFDTRAINER EDWIN KWAKKEL

“Presteren 

en plezier 

staan 

centraal”
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Hilsdijk 110  8051 KE Hattem 038 444 14 55
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Veluwenkamp Bedrijven en Handelsonderneming Velu-
wenkamp zijn inmiddels 18 jaar als hoofdsponsor aan 
onze vereniging verbonden. Een relatie waar we erg blij 
mee zijn. De hoofdsponsor is een bedrijf, dat net als onze 
vereniging, volop groeit en bloeit. 

In 2012 heeft Veluwenkamp Bedrijven de nieuwe vestiging 
geopend aan de Hilsdijk 108 te Hattem. “Na ruim 40 jaar 
gevestigd te zijn geweest aan het Vijzelpad bleek dat de 
beschikbare ruimte er te klein werd. De offi ciële opening 
werd op 18 januari 2013 verricht door de oprichters van het 
bedrijf, de broers Gerard, Henk en Willem  Veluwen kamp. 
Helaas is eerstgenoemde onlangs  overleden. We hopen de 
komende 40 jaar weer vooruit te kunnen in ons nieuwe 
pand en zullen het bedrijf voortzetten zoals de gebroeders 
Veluwenkamp dat destijds hebben opgezet”, zegt direc-
teur Waatze Broersma. 

“Onze medewerkers richten zich op het zorgvuldig uitvoe-
ren van de opdracht. Alle medewerkers zijn breed opgeleid, 
ervaren en gecertifi ceerd. Ons team bestaat uit bosbou-
wers, kraan- en tractormachinisten, hoveniers en mon-

teurs. De diverse medewerkers worden aangestuurd door 
vakbekwame uitvoerders. Wij zijn sterk in de aanleg en het 
onderhoud van groen en grond, cultuurtechnische werken 
en compostering. Bij ons kunt u ook terecht voor inhuur, 
menskracht en materieel“, antwoord mededirecteur Tako 
van den Hul op de vraag waar Veluwenkamp aan te her-
kennen is. 

Onlosmakelijk verbonden aan Veluwenkamp Bedrijven is 
Handelsonderneming Veluwenkamp. Zij zijn gespeciali-
seerd in de in- en verkoop van machines en gereedschap-
pen voor grond-, weg- en waterbouw. “We kunnen alles 
bieden voor stratenmakers, van knikmopsen tot handge-
reedschappen”, aldus directeur Karel Toebast. Ook steeds 
meer hoveniersbedrijven weten ons te vinden en voor hun 
hebben we een diversiteit aan machines in het assorti-
ment. Kwaliteit leveren is wat we doen. Daar zijn we mee 
groot geworden en blijft ons motto”, besluit Karel Toebast. 

U kunt Veluwenkamp Bedrijven vinden aan Hilsdijk 108 te 
Hattem. Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.veluwenkamp.nl of www.hovbv.nl

HOOFDSPONSOR: 
VELUWENKAMP BEDRIJVEN 

HOOFDSPONSOR VELUWENKAMP BEDRIJVEN
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Autobedrijf van Winsum
4  jaar FIATDealer
Dorpsweg 21 Hattem
038-4446033   
                
 
Verkoop:
FIAT.
Alle merken.
Occasions.
 

 

www.vanwinsumhattem.nl

Reparatie Onderhoud:
FIAT
Alle merken
APK
Airco Service
Schade herstel
Bedrijfsauto’s
Campers.

6

Uw complete supermarkt
voor dagelijks verse producten en 

de laagste prijzen van Hattem.

Boodschappen doen vanuit uw luie stoel? 
Ga naar 

www.bonisupermarkt.nl/webwinkel

Kleine Gracht 30 Hattem

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Openingstijden:
8.00 – 20.00 uur 
8.00 – 20.00 uur 
8.00 – 20.00 uur 
8.00 – 2 1 .00 uur 
8.00 – 2 1 .00 uur 
8.00 – 20.00 uur

MULDERAutorijsch
ool

Hattem
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s.v. Hatto-Heim heeft een groeiende jeugdafdeling. Uiter-
aard zijn we hier als vereniging erg blij mee!
Het doel van de jeugdcommissie is om alles wat de jeugd 
aangaat in goede banen te leiden. Dit gebeurt in samen-
werking met de technische commissie (TC) en het Hoofd 
Jeugdopleidingen (HJO).

De TC en het HJO zijn verantwoordelijk voor de voetbalza-
ken en de jeugdcommissie voor de randvoorwaardelijke za-
ken. De hoofdleiders vormen binnen de jeugdcommissie een 
belangrijke schakel. Iedere leeftijdscategorie (F, E enz) heeft 
een hoofdleider. De hoofdleider is het aanspreekpunt voor 
de leiders. Een aantal keren per jaar belegd de hoofdleider 
een leidersoverleg. Dit overleg is ervoor bedoeld om te zien 
hoe zaken lopen en of er zaken anders kunnen. Ook worden 
eventuele knelpunten en vragen/opmerkingen van spelers 
en/of ouders hierin besproken.

Eens per 6 weken vergadert de voltallige jeugdcommissie. 
Hier is de TC ook bij aanwezig. Tijdens dit overleg worden 
lopende zaken besproken en wordt het beleid getoetst.

Communicatie:
Ook het aankomende seizoen zullen we er weer alles aan 
doen om er een positief en sportief seizoen van te maken. 
Dit kunnen we echter niet alleen. Het spreekwoordelijke 
mes snijdt aan twee kanten. Wanneer er zaken zijn die in 
uw/jouw ogen niet goed lopen, is het zaak dat je dit zo 
snel mogelijk kenbaar maakt bij je trainer/leider. Zij zijn het 
eerste aanspreekpunt. Wanneer een zorg of klacht niet af-
doende wordt opgelost kunt u / kun jij altijd mailen naar 
jeugdsecretaris.svhattoheim@gmail.com.
Ook kunt u hier terecht met uw ideeën of tips. Dit stellen 
we zeer op prijs! Wanneer u wilt weten of de jeugdcom-
missie wat voor u is, kunt u ook mailen naar het hierboven 
genoemde mailadres.

Namens de jeugdcommissie wens ik u/jullie allen een spor-
tief en plezierig seizoen toe!

Namens de jeugdcommissie,
Bart Kloppenburg, jeugdvoorzitter

VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

“Ook het 

aankomende 

seizoen zullen 

we er weer alles 

aan doen om er 

een positief en 

sportief seizoen 

van te maken” 

JEUGDCOMMISSIE 

SEIZOEN 2013/2014 13
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Bredewold Grafisch Bedrijf 

is grafische dienstverlener; 

drukkerij, advies, begeleiding 

en ontwerpbureau in één. 

Nieuwsgierig naar nog 

meer van ons werk? 

Vraag vrijblijvend onze  

portfolio aan of maak een 

afspraak en laat u inspireren!

Rondweg 76, 8091 XK Wezep
T (038) 376 33 90
www.bredewold.nl

Huisstijl uitwerking

Stand banners

Restyle logo en huistijl

Standontwerp

Logo en huisstijl

Product brochures

Fotoboeken

Bedrijfswagen ontwerp

Webdesign

Catalogus

Informatie brochure

Verpakkingen
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BEGELEIDINGSSTAF EERSTE ELFTAL

Daan Kuiper
Een nieuwe gezicht in de begeleidingsstaf is 
Daan Kuiper. De Zalkenaar is de afgelopen ja-
ren leider geweest van WHC 1. “Tijdens een 
oefenwedstrijd werd ik benaderd of ik iets kon 
betekenen bij s.v. Hatto-Heim. Doordat ik vroe-
ger in Hattem op school heb gezeten, ken ik veel 
mensen binnen de vereniging. s.v. Hatto-Heim is 
een enthousiaste en gastvrije club. Dat spreekt 
mij aan. Hoewel de voorbereidingen voor het 
nieuwe seizoen net gestart zijn, kan ik na een 
aantal trainingen zeggen dat ik vertrouwen heb 
in de nieuwe trainer en de selectie. Het zal even 
wennen zijn of de jongens de voetbalideeën van 
de trainer gaan oppakken. Ik verwacht een mooi 
seizoen waarin 3 ploegen de dienst gaan uitma-
ken. s.v. Hatto-Heim komt daar direct onder. Ik 
verwacht dat wij in de subtop prima zullen gaan 
meekomen. Het is een jonge, leergierige groep. 
Ik denk zeker dat wij dat aan moeten kunnen”.

Albert uit de Bulten
Albert uit de Bulten is al jaren een bekend ge-
zicht op de velden van s.v. Hatto-Heim. Dit jaar 
is het 15e seizoen dat de Hattemer als grens-
rechter van het eerste elftal langs de lijn staat. 
“De waardering van de spelers, het bestuur en 
de supporters maakt dat ik er telkens weer een 
jaartje aan vast knoop. Ik blijf er jeugdig bij en 
het is ontzettend leuk om te doen. De intentie is, 
mocht ik blessure vrij blijven, dat ik over 2 jaar 
stop, wanneer ik 50 jaar lid van s.v. Hatto-Heim 
ben. Dit seizoen zal een nieuwe uitdaging wor-
den met een nieuwe trainer en een jonge selectie 
met veel spelers uit de eigen jeugd. Ik verwacht 
dat we in de subtop goed kunnen meekomen en 
in het linker rijtje zullen eindigen, met de hoop 
op een periodetitel zodat we aan het einde van 
het voetbalseizoen wederom een toetje voor het 
publiek zullen hebben”.

Henri van Dieren
Henri van Dieren is voor het vierde seizoen op rij 
leider van het vlaggenschip van s.v. Hatto-Heim. 
“Ik ga enthousiast het nieuwe seizoen in met 
een nieuwe trainer en een frisse, jonge, gretige 
selectie. De verwachtingen zijn hoog gespannen 
na het slot van het vorig seizoen. Ik verwacht een 
pittig seizoen, er zijn een aantal goede ploegen 
bij s.v. Hatto-Heim in de competitie gekomen. De 
neuzen dienen allemaal dezelfde richting op te 
staan, dat vraagt een goede discipline van de 
selectie”.

BEGELEIDINGSSTAF GAAT VOL
VERTROUWEN NIEUW SEIZOEN IN
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Lageland 7 hattem

T (038) 444 73 44

I www.schildersbedrijfvandieren.nl

Gaat of bent u aan het (ver)bouwen? Dan biedt 
Formido Hattem u de unieke kans om uw 
aankopen te doen middels een bouwrekening. 
U hoeft dus niet contant te betalen. 

Tevens ontvangt u bij het openen van uw bouw rekening de gratis 
Formidoos. Boordevol mooie kado’s en prachtige woontips. Deze doos is 
exclusief verkrijgbaar bij Formido Hattem.

Populierenlaan 7,Hattem • 038 4442541 • www.formido.nl

Hattem
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s.v. HATTO-HEIM 2

Het tweede elftal komt komend seizoen uit in de 2e klasse 
C. Nadat vorig seizoen promotie, na een spannende nacom-
petitie, werd behaald, mag het team van trainer Jan Wolf het 
komend seizoen proberen in de 2e klasse. “Vorig jaar was 
de doelstelling om zo snel mogelijk de degradatie van het 
jaar ervoor recht te zetten. Gelukkig zijn we hierin geslaagd 
en hebben we met onze jonge groep een mooi resultaat be-
haald”, zegt trainer Jan Wolf. Een ander positief punt vindt 
Wolf dat afgelopen seizoen een behoorlijk aantal jongens 
progressie hebben gemaakt. Een aantal jongens hebben veel 
speeltijd gehad in het tweede elftal, een aantal zijn inmid-
dels vaste waarde in het tweede elftal en daarnaast heb-
ben enkele jongens de stap van het tweede naar het eerste 
elftal kunnen maken. “Hier doen we het voor. Jonge spelers 
opleiden zodat ze ervaring op kunnen doen in het senioren-
voetbal om, waar mogelijk, door te kunnen stromen naar het 
eerste elftal. Dit is ook één van de doelstellingen voor ko-
mend seizoen. Opnieuw beschikken we over een zeer jonge 
spelersgroep met een aantal nieuwe jongens die vanuit de 
jeugd zijn over gekomen. Hopelijk kunnen op termijn weer 
een paar spelers doorstromen naar de eerste selectie.” 

“Een andere doelstelling van het tweede elftal is om goed 
mee te voetballen in de 2e klasse. Vorig jaar hadden we nog 
wel eens te maken met tegenstanders die niet het niveau 
hadden om te voetballen in de 3e klasse. Het verschil tussen 
het linker en rechter rijtje was erg groot. Ik verwacht dat het 
verschil in de 2e klasse veel kleiner zal zijn en dan wordt 
het verschil gemaakt door kleine details. De tegenstanders 
in deze klasse beschikken in ieder geval over voetballende 
kwaliteiten, hetgeen al een heel verschil is met de 3e klasse. 
Wij beschikken over een jonge groep die als team, door mid-
del van goed voetbal, onze gezamenlijke doelstelling wil be-
halen. Als we aan het eind van het seizoen in het linker rijtje 
staan dan hebben we het goed gedaan. Belangrijk voor de 
jongens is dat ze op een goed niveau kunnen voetballen”, 
geeft Jan Wolf aan.

Achter het jeugdige tweede elftal komt ook een geheel nieuw 
derde selectie-elftal te staan. Doordat er de afgelopen jaren 
veel jeugdspelers zijn overgekomen, kunnen we nu ook een 
derde elftal maken die kort achter het tweede elftal zit. “Een 
aantal jongens van het derde zal ook regelmatig meetrainen 
met de tweede selectie. Hierdoor wordt de druk van onderaf 
groter en zullen de spelers van het tweede elftal vol aan 
de bak moeten om hun plek te veroveren en te behouden. 

Er is voldoende concurrentie wat ik erg prettig vind. Het is 
goed voor de club om over 3 selectie elftallen te beschikken 
waarbij we een goede wisselwerking moeten hebben tussen 
zowel het eerste en tweede elftal als het tweede en derde 
elftal”, besluit de oefenmeester van het tweede elftal.

Na een aantal moeilijke jaren in allerlei opzichten kunnen we 
nu als club trots zijn dat we zowel kwalitatief als kwantita-
tief een goede, volwaardige tweede selectie hebben waarin 
jongens op een goed niveau zich met plezier kunnen ontwik-
kelen als voetballer. 

Samen met de leiders Frans Blom, Arnoud Teuben, Jeroen 
Holweg en de spelersgroep hoopt Jan Wolf op een mooi 
seizoen.

Het tweede elftal is ingedeeld in de 2e klasse C en zal spelen 
tegen de volgende tegenstanders: 
Nieuwleusen 2, YVV 2, KHC 2, OZC 2, Be Quick’28 2, Excel-
sior’31 3, Owios 2, ESC 2, Dos Kampen 3, WVF 3 en SVI 2. 

KIJKEN WAAR WE 
STAAN IN DE 2E KLASSE
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Notaris nodig?
 
Peter Fijn          06 - 51 41 02 66 / Fijn@hetnotarieel.nl

Frank Dekker   06 - 51 97 99 65 / Dekker@hetnotarieel.nl
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SUPPORTERSVERENIGING

Binnen s.v. Hatto-Heim kennen we een groot aantal 
vrijwilligers. Een aantal hiervan vormt de supportersver-
eniging. In 2007 vierde de supportersvereniging haar 
25-jarig bestaan. Inmiddels is de activiteitencommis-
sie samengegaan met de supportersvereniging en is 
deze groep een niet meer weg te denken onderdeel van 
s.v. Hatto-Heim. 
 
Na jarenlang gedraaid te hebben onder het voorzitter-
schap van Gerard Visser heeft de supportersvereniging 
vanaf dit seizoen een nieuwe voorzitter: Marco Schuur-
man. Riekie ter Velde en Ronald van der Kolk hebben 
jarenlang hun steentje bijgedragen aan de supporters-
vereniging en dragen in het nieuwe seizoen het stokje 
over aan Ernst Bouwmeester. Naast Ernst en Marco zitten 
ook de volgende supporters in de supportersvereniging: 
Jan Wienen, Peter Wienen, Marieke van Erven, Hendri van 
Beek en Alette van Es.
Ook de activiteitencommissie heeft het afgelopen seizoen 
van twee bestuursleden afscheid genomen: Sebastiaan 
van Olst en Mark Eilander. Ook zij hebben zich jarenlang 
ingezet voor de activiteitencommissie. In deze commissie 
zitten: Rachel van Es, Johan van Es, Rebecca Snijder en 
Mark Kraan. Met ingang van het nieuwe seizoen zullen 
ook Jeroen Holweg en Edwin Otten meewerken in de ac-
tiviteitencommissie. 
 
De supportersvereniging heeft al diverse projecten onder-
steund binnen de club. Zo heeft de supportersvereniging 
een fi nanciële bijdrage geleverd aan de beregeningsin-
stallatie, de schoonmaakmachines en het kunstgrasveld. 
Inmiddels heeft de kantine een geweldige metamorfose 
ondergaan en ook hier heeft de supportersvereniging 
fi nancieel aan bijgedragen. Standaard gaat er jaarlijks 
een bedrag naar de jeugdafdeling. “De jeugd heeft de 
toekomst” en daar draagt de supportersvereniging fi nan-
cieel graag aan bij. Het geld dat de supportersvereniging 
uitgeeft, komt op verschillende manieren binnen. Denk 
hierbij aan de jaarlijkse contributiegelden van de leden, 
de jaarlijkse grote verloting, het Rad van Avontuur en de 
hekverloting. 
 
De activiteitencommissie organiseert door het jaar heen 
diverse activiteiten voor de jeugd en senioren, zoals on-
der andere de pupillendag, sport- en spelmiddag voor de 
jeugd, Sinterklaasfeest en dartwedstrijden. Afgelopen juni 

heeft de activiteitencommissie samen met de supporters-
vereniging een familiedag georganiseerd en deze is zeker 
voor herhaling vatbaar. Het programma voor het komen-
de seizoen is inmiddels ook al klaar en ziet er goed uit! 
 
Een aparte club binnen de supportersvereniging is de 
Club van 100. Jaren geleden is deze club opgericht toen 
de plannen voor de tribune bekend werden. Behalve de 
tribune werd ook ontluchting in de kleedkamer betaald 
via de Club van 100. Ook de 4 nieuwe dugouts (die in 
het nieuwe seizoen in gebruik worden genomen) langs 
de velden 2 en 3 zijn betaald door de leden van de Club 
van 100. 
 
Uiteraard zijn wij als supportersvereniging heel blij met 
de Club van 100 en ook met de leden van de supporters-
vereniging. Want zonder hun fi nanciële bijdrage hadden 
en kunnen we niet zoveel mooie dingen voor onze voet-
balclub doen! 
 
Samen met de activiteitencommissie hoopt de supporters-
vereniging nog veel mooie dingen voor de club te kunnen 
organiseren. We willen een begrip voor onze vereniging 
blijven en niet alleen geld binnenhalen, maar ook laten 
zien wat we er mee doen. Nieuwe ideeën zijn van harte 
welkom! Supportersvereniging en activiteitencommissie 
kunnen altijd hulp gebruiken, zowel doeners als denkers.

SUPPORTERSVERENIGING EN 
ACTIVITEITENCOMMISSIE

“We willen een 

begrip voor 

onze vereniging 

blijven en niet 

alleen geld 

binnenhalen”
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KERKSTRAAT 45  |||  HATTEM  |||  038 - 444 74 57

 
      

      II Kerkstraat 45 II 8051 GK Hattem II 038-444 7457 II
 II www.de juniorboetiek-hattem.nl II

Scoren!
doe je bij.....
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STICHTING SPONSORING

21

De stratenmakers

De Stichting Sponsoring s.v. Hatto-Heim staat continu voor 
uitdagingen. Hoe kunnen we voor zowel de sponsor als 
voor de club een win-win situatie creëren? Dit is namelijk 
de doelstelling van de Stichting. Een relatie opbouwen met 
de sponsoren die leidt tot wederzijds succes. 

Succes is een heel breed begrip. Op voetbalgebied zou 
je snel kunnen zeggen dat een overwinning succes is en 
dat klopt ook, echter dit is korte termijn gedachte. Als 
s.v. Hatto-Heim zien wij succes als iets wat op de lange 
termijn zichtbaar moet zijn. De afgelopen jaren hebben 
we hier als vereniging grote stappen gemaakt door 
diverse investeringen in de club. Nieuwe kleedkamers 
en het Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld zijn daar 
enkele voorbeelden van. 

De band die wij als Stichting de afgelopen jaren hebben 
opgebouwd met diverse sponsoren zien wij ook als 
een succes. Ondanks vele negatieve geluiden over 
de fi nanciële situatie bij sportverenigingen kunnen 
wij u meedelen dat wij als club gezond zijn. Dit is 
mede mogelijk gemaakt door de loyaliteit van diverse 
sponsoren. Dankzij de sponsorinkomsten kunnen we 
blijven investeren in onze jeugdopleiding en kunnen we 
onze leden een accommodatie aanbieden waar menigeen 

jaloers op is. Wij willen dan ook alle sponsoren hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage in het afgelopen jaar. 

Het afgelopen jaar hebben we ook weer enkele avonden 
georganiseerd waar de sponsoren elkaar konden 
ontmoeten. Zo hebben we een wijnproefavond gehouden 
die mede georganiseerd werd door“slijter van het jaar 
2012“Roel Herfkens uit Heerde. Ook rondom de wedstrijd 
van s.v. Hatto-Heim – PEC Zwolle hebben we een 
leuke en gezellige sponsoravond gehad, met een prima 
verzorgd buffet van Slagerij Van Guilik. Het komende jaar 
wacht de Stichting weer een nieuwe uitdaging om een 
aantal leuke, informele sponsoravonden te organiseren. 
Wij vinden het belangrijk dat sponsoren een platform 
hebben om elkaar te ontmoeten. Ook zijn sponsoren 
altijd welkom in de sponsorruimte bij thuiswedstrijden 
van het eerste elftal. Een middag voetbalplezier met de 
mogelijkheid om te netwerken. 

Nog geen sponsor en wenst u meer informatie over de 
sponsormogelijkheden bij s.v. Hatto-Heim? Kijk dan op 
de website www.svhattoheim.nl Onder het hoofdstuk 
sponsoring vindt u alle informatie. Ook kunt u contact 
opnemen met Henk van Erven, telefoon: 06-53718569 of 
een mail sturen naar sponsoring@svhattoheim.nl

“Wij vinden 

het belangrijk 

dat sponsoren 

een platform 

hebben om 

elkaar te 

ontmoeten”
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VERRASSEND 
GOED OPGESTELD!

Onderweegs & De Groot
A C C O U N T A N T S  |  B E L A S T I N G A D V I S E U R S  |  A U D I T O R SA C C O U N T A N T S  |  B E L A S T I N G A D V I S E U R S  |  A U D I T O R S

‘uw partner in ondernemen’

www.onderweegsdegroot.nl
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KAMPIOENEN 
SEIZOEN 2012-2013

KAMPIOENEN

2E

 C2

PROMOTIE NAAR 2E KLASSE!
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saturn petcare b.v. in Hattem is een succesvolle en sterk groeiende producent 
en leverancier van diervoeding voor huismerken van de grote retail-ketens. Op dit 
gebied is saturn petcare b.v. absoluut de toonaangevende leverancier en marktlei-
der in Europa. saturn petcare maakt deel uit van de internationale en succesvolle 
Duitse heristo groep (petfood, vleeswaren, vis, salades, kant- en klaarmaaltijden).
Er werken op dit moment ongeveer 200 mensen bij saturn in Hattem, 5 dagen per 
week, 24 uur per dag, voornamelijk in een 3-ploegendienst. saturn petcare b.v. is 
een sterk groeiend en dynamisch bedrijf. Daarom zijn we altijd op zoek naar goede 
nieuwe medewerkers, zeker in de technische- en productieafdelingen!

Dus zoekt u een nieuwe uitdaging of wilt u meer weten?
Schrijf een open sollicitatiebrief met cv naar j-rorije@saturn-petcare.nl 
of neem contact op met saturn petcare b.v.

Meer informatie? Kijk op
www.saturn-petcare.nl

saturn petcare b.v. Postbus 8 · 8050 AA Hattem | Stationslaan 1 · 8051 NC Hattem
Telefoon: 038-44 31 122 | Fax: 038-44 41 023 | e-mail: info.saturn@saturn-petcare.nl

Wist u eigenlijk, dat één van de succesvolste Europese producenten van diervoeding 
een vestiging in Hattem heeft? Sinds 1987 produceert saturn petcare b.v. hier hoog-
waardig honden- en kattenvoer volgens het principe: 

met net zoveel zorg als voor babyvoeding
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KAMPIOENEN 
SEIZOEN 
2012-2013

KAMPIOENEN

E4

HMC

E1

D1
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SCOOR BIJ 

KRUISSTRAAT  18 - HATTEM  - TEL: 038-4447600
 WERKERLAAN 93 - ZWOLLE  - TEL: 038-4237773

WWW.WHAIR.NL

VOLG ONS OOK OP:
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s.v. HATTO-HEIM - PEC ZWOLLE

Dinsdag 2 juli 2013 was s.v. Hatto-Heim opnieuw 
gastheer voor PEC Zwolle. Werd er vorig jaar door PEC 
Zwolle gespeeld tegen Almere City FC, dit jaar was het 
de beurt aan ons eigen eerste elftal. Na het mislopen van 
de promotie was PEC Zwolle de volgende tegenstander. 
Voor de hele selectie was dit een eerste ontmoeting met 
een eredivisionist. Veel spelers keken uit naar de wedstrijd 
tegen PEC Zwolle. Diverse spelers van s.v. Hatto-Heim 
kijken wekelijks vanaf de tribune in het IJsseldelta stadion 
naar de spelers waar ze nu zelf tegen moesten spelen. 

Voor de wedstrijd werd afscheid genomen van trainer 
Bulent Akar, assistent-trainer Clemens van de Stoep en 
verzorger Stanley Veldman. Vanaf deze plek nogmaals 
bedankt voor jullie inzet in de afgelopen jaren. 

De ploeg uit Zwolle was naar Hattem gekomen met maar 
één doel. Minimaal 19 keer scoren omdat ze dan een 
extra vrije dag konden verdienen in de voorbereiding. 

Helaas voor de Zwollenaren is dit niet gelukt. De teller 
bleef uiteindelijk steken op 15 terwijl onze jongens er net 
niet in slaagden om de Zwolse doelman te passeren. De 
doelpuntenmakers van Zwolse kant waren: Saymak 4x, 
Drost 4x, Benson 2x, Islamovic 2x, Moktar, Narsingh en 
Olijve. 

Er waren ruim 1500 toeschouwers aanwezig. Door de 
inzet van vele vrijwilligers en de beveiligers van High 
Security Services uit Hattem is de avond probleemloos 
verlopen.

Mooi om na afl oop van de wedstrijd de complimenten 
te krijgen van de spelers en begeleiders van PEC Zwolle 
over de organisatie, accommodatie en de kwaliteit van 
het Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld. Zij hebben 
aangegeven volgend jaar graag weer terug te komen 
bij s.v. Hatto-Heim en wij zullen ze hier uiteraard aan 
houden. 

s.v. HATTO-HEIM – PEC ZWOLLE 

SEIZOEN 2013/2014
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1E SELECTIE s.v. HATTO-HEIM

Achterste rij: Remco Blom, Joep van Apeldoorn, Tom Pendjol, Rene Bultman, Winand Meilink en Gerben van de Worp
Middelste rij:  Albert uit de Bulten (grensrechter), Edwin Kwakkel (hoofdtrainer), Niels van de Velde, Ritger Pap, Elnathan van Dijk, Kyle Olaria, Jos Pendjol, Laurens Admiraal, 

Daan Kuiper (elftalleider) en Henri van Dieren (elftalleider)
Voorste rij: Jurgen van der Weerd, Ruben Bouwhuis, Maarten Teuben, Jan Pieper, Gerrit van de Werfhorst, Christian Bultman, Marc Plender, Michel Koridon en Arjan Eghuizen
Ontbreekt op foto: Tom Montfrooij en Dick Heideveld (verzorger)
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SEIZOEN 2013/2014

Achterste rij: Remco Blom, Joep van Apeldoorn, Tom Pendjol, Rene Bultman, Winand Meilink en Gerben van de Worp
Middelste rij:  Albert uit de Bulten (grensrechter), Edwin Kwakkel (hoofdtrainer), Niels van de Velde, Ritger Pap, Elnathan van Dijk, Kyle Olaria, Jos Pendjol, Laurens Admiraal, 

Daan Kuiper (elftalleider) en Henri van Dieren (elftalleider)
Voorste rij: Jurgen van der Weerd, Ruben Bouwhuis, Maarten Teuben, Jan Pieper, Gerrit van de Werfhorst, Christian Bultman, Marc Plender, Michel Koridon en Arjan Eghuizen
Ontbreekt op foto: Tom Montfrooij en Dick Heideveld (verzorger)
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TEAMS 2E & 3E

Achterste rij: Sander Nijkamp, Arnold ten Katen, Vincent van Hoorn, Yanniek Wolf, Maurits van Olst, Mike Lemstra en Klaas-Jan Ritzema
Middelste rij: William Wolf, Peter Sikkema, Gert-Jan Jonker, Frans Blom (grensrechter), Jan Wolf (trainer), Arnoud Teuben (leider), 
Jeroen Holweg (leider), Rijcko Treep en Erik Sikkema
Voorste rij: Jaap Sikkema, Bernie Nagelhout, Robin Metselaar, Jan Pieper, Christian Bultman, Nick Schippers, Koen Harmsen en Jan van de Werfhorst

2E

Achterste rij: Jens Kroes, Leon Mulder, Tom Dekker, Beau Mulder, Robin van de Worp, Hessel de Haan, Timon Bergsma, Jaap Sobering en Henk de Haan
Voorste rij: Marc Velema, Jeroen Seegers, Reinhardt van de Zwaan, Christian Bultman, Richard van Hoorn, Robert Nagelhout en Lars Bijsterbosch
Op de foto ontbreken: Sven Lindeboom, Jan Laurens van der Horst, Joran Beeftink, Matthijs Bronsveld en Berend van de Zwaan3E
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Achterste rij: Arjan Lankman, Gert Aalvanger, John Eikelboom, Arjan Beekhuis, Remco van Guilik, Gerjo Helmholt en Jan de Jonge
Voorste rij: Ton Pot, Simon Top, Nicky Berends, Jorian Liefers en Jarno Visser
Op de foto ontbreken: Harry Beekhuis, Edwin van Guilik, Gert van Guilik, Jaap van Heerde, Jan Langevoord, Kees Visch, Harold Rook en 
Arne van de Streek

4E

Achterste rij: Frank Dekker, Edwin Oosting en Paul Sietse van der Kolk
Middelste rij: Edgar Knier, Andre Eilander, Sebastiaan van Olst, Marco Schuurman, Edwin Otten en Mark Eilander
Voorste rij: Jeroen Eikelboom, Roy van Munster, Mark Kraan, John van ’t Ende en Bertwin Kroes
Op de foto ontbreken: Erik van ’t Ende, Peter Fijn en Derk Veenhof

5E

TEAMS 4E & 5E 
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TEAMS 6E & 7E 

Achterste rij: Tim Montfrooij, Nick van den Berg, Mathieu van Erven, Christian Tijssen en Sander van Munster
Voorste rij: Mark Kroeze, Jordy van den Berg, Andy van Erven, Maurice Groeneveld en Leroy Bouwmeester
Op de foto ontbreken: George van Erven, Ernst Bouwmeester, Erwin Brussen, Raymond Gommans, Jeroen Wolf en Jens van Keulen6E

Achterste rij: Martijn van Leeuwen, Martin Oosten, Jan-Peter Hoogers, Johan van Es, Peter Fiet en Tim Montfrooij
Voorste rij: Henk Wim van Noorel, Elbert Plette, Michael Groeneveld, Ronald Ansmink en Richard Ansmink
Op de foto ontbreken: Arjan Nitrauw, Gerco Rave, Patrick van de Wal, Jacob van Emst, Bart Broekhuis, Gertjan Docter, Edwin Doorn, 
Jack van den Hooff, Erik van Weeghel en Herman van Weeghel 

7E
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TEAMS A1 & B1

Achterste rij: Roy van Dieren, Maarten van Hoorn, Rik van Erven, Stefan Hoogers, Douwe Jan Pel, Nick Stouwdam, Tijmen Pel en 
Berry Kroese (trainer)
Voorste rij: Jordy Mensink, Mark van Ommen, Joël van Piekeren, René van Dieren, Jarno Kluiver, Karl Bastiaan
Op de foto ontbreken: Rinie van de Worp, Brian Mensink, Thomas van Olst, Mark Akster en de leiders Edwin van Ommen en Wim Akster

Achterste rij: Rik Visch, Eelco Eikelboom, Marnik Westrik, Jasper Wichers, Iwan Muller, Remco Heideveld, Tomas Holtland, Timon Beeftink, 
Glenn van de Wal, Anne van der Ziel en Johan van Hoorn
Voorste rij: Frank Schoonhoven, Thomas Wiggers, Jorn Kroes, Nick Ansmink, Rik Brem, Aron Winkelhorst en Jordy Stouwdam

A1

B1
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TEAMS B2 & B3

Achterste rij: Bert van ’t Land, Ruben van Dieren, Ernst-Jan van der Worp, Elian Kers, Kevin van de Grift, Bram Sobering en Joost van Gelder
Voorste rij: Nathan van ’t Land, Gerwin Schoonhoven, Sven Janssen, Robin Bartels, Jan-Peter de Haan, Nathan Mulder en Jonathan van HoornB2

Achterste rij: Mark Veluwenkamp, Luca Kwakkel, Marc van Gelder, Koen Hagemans, Timo van ’t Ende, Jens Muller, Martijn Mulder en 
Herman Haverkamp
Voorste rij: Rutger van Dijk, Levi Reinds, Simon Juk, Mathijs Bijsterbosch en Nathanael Schriemer
Op de foto ontbreken: Ilkay Cetinkaya en Marcel van Dieren

B3
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TEAMS C1 & C2

Achterste rij: Nick Schippers, Ruben Niemeijer, Paul Töpfer, Twan van Rijssen, Christian van der Ziel, Iven Loman, Mark Töpfer, Delano Kraan en 
Elnathan van Dijk 
Voorste rij: Stan Kloppenburg, Bram Neuteboom, Jeroen Klomp, Jordy Bekedam, Dominique Kraan, Vincent van ’t Ende en Ole NeijenhuisC1

Achterste rij: Arjan Lankman, Robert de Lange, Robin Dokter, Remon van Essen, Nick Schippers, Harmen van de Worp, Tom Ansmink, 
Ruben Niemeijer, Leon van de Zwaan en Elnathan van Dijk
Voorste rij: Patrick van Renselaar, Lucas van ’t Ende, Tom Nagelhout, Jordy Bekedam, Dominique Kraan en Jurian Dijkman C2
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TEAMS D1 & D2

Achterste rij: Henk Huisman, Yannick van Gelder, Stijn van Abbema, Ward Willemsen, Sander Westrik, Lauren Leppink, Jeff van Beek, Harm Koekoek, 
Jefta Winkelhorst en Henk van Gelder
Voorste rij: Dirk Evert Agterhuis, Niels van der Louw, Tijmen Neuteboom, Robin van Dijk, Lennard van de Worp en Bram HuismanD1

Achterste rij: Ritger Pap, Henk Wim van Noorel, Jan Pieper en William Wolff
Middelste rij: Jonathan Slagter, Ivar de Vries, Sil van Hoorn, Stan van Noorel, Evan Brommer, Luuk van Winkoop, Yannick Borst, Bas Behrens, 
Christian Klaver en Rik Blom
Voorste rij: Ruben Teuben, Thomas Leusink, Wesley Bekedam, Julian Spannenberg, Jim Kroes en Mart Tijssen

D2
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TEAMS D3 & D4

Achterste rij: Dirk van Dieren en Ruud van Abbema 
Middelste rij: Jonathan Karels, Sander van der Ziel, Matthijs van Ittersum, Jens Wijnen, Ruben Regterschot, Luuk van Keulen, Ryan Kwakkel en 
Robert van der Beek
Voorste rij: Nick van Dieren, Mees van Abbema, Julian Spannenberg, Manoah Wingers en Marijn Dokter

D3

Achterste rij: Arjen Breunis, Richard van der Horst en Harry Rave
Middelste rij: Sam Goossens, Renzo Toren, Levi Pater, Andre Rave, Chendo van Oene, Bjorn van der Horst, Thomas Bakker, Caleb Sagel 
en Lucas Muller 
Voorste rij: Stefan van Erven, Jeffrey van de Beek, Thomas van Erven, Wouter Wiggers en Ruben Breunis

D4
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TEAMS E1, E2 & E3

Achterste rij: Henk van der Ziel en 
Bertwin Kroes 
Middelste rij: Matthijs Karels, Tim 
Schuurman, Bas Ansmink, Maurice 
Nieuwenhuis, Roan Kloppenburg
Voorste rij: Colin Niemeijer, Lars Zieleman, 
Vigo Kroes en Robin van der Ziel 

Achterste rij: Jeroen Holweg, 
Matthijs Breunis, Ruben van Vreeswijk, 
Arjan Roodenburg, Jasper de Lange, 
Karsten Dijs en Peter Sikkema
Voorste rij: Lasse van den Berg, Esmer van 
Gelder, Tom Langevoord en Lars de Vries

E1

E2

Achterste rij: Johan Kinket en Klaas Koele
Middelste rij: Sjoerd Kinket, 
Julian Zuydam, Thomas van de Beek, 
Angelo Kraan, Leandro Borst en 
Ruben Spannenberg
Voorste rij: Johan Groenendijk, 
Simon van de Worp en Thomas Koele

E3
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TEAMS E4, F1 & F2

Achterste rij: Geert van Dieren en 
Arnold Schokker 
Middelste rij: Yvonne van Dieren, 
Rosalie Schokker, Marvin Lankman, 
James van ’t Ende, Sem Cornelisse en 
Wouter de Lange
Voorste rij: Michiel van Raalte, Jochem van 
Dieren, Nayla Kwakkel en Mirthe Teuben 

Achterste rij: William Eghuizen en 
Kees Leppink
Vooste rij: Marnix Eghuizen, 
Joël Knigge, Julian van der Beek, 
Daan Teuben, Quintus Leppink, 
Mart Dekker, Mika Brommer en Nick Vos

E4

F1

Achterste rij: Edwin Oosting, 
Evert Agterhuis en Henri van Ommen
Voorste rij: Carlvin Huisman, 
Joep Kroes, Sil Oosting, 
Joshua van Ommen, Lucas Agterhuis, 
Jesse van de Worp en Sidny Achter

F2
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TEAMS F3, F4 & MINI’S

Achterste rij: Gert Jan Vierhuizen, 
Alwin van Beek en Richard van Hoorn 
Voorste rij: Jelte de Vries, Laurence van 
Beek, Brechtje Morren, Jasper Rave en 
Noah van Oene, Ravel Rave en Jeroen de 
Haas
Op de foto ontbreekt: Milan Immeker 

Achterste rij: Harold Neijenhuis, 
Remco Lootens en Harold Rook 
Middelste rij: Jesse Wijnen, Lucas Karels, 
Sebastiaan van Keulen, Bas Rook, 
Lutijn Visser, Ruel Brouwer, Matthijs Ketelaar, 
Tobias Eikelboom en Julian Drost
Voorste rij: Jasper Spannenberg, 
Tobias Lootens, Deen Neijenhuis, 
Marten van Vreeswijk en Gertjan ter Haar

F3

F4

Achterste rij: Joop Gerritsen, Stijn Oosting, 
Stijn Morren, Rick Rook, Sill van Rijssen, 
Sander van Dijk, Jesse Borst, Ruben Katoele, 
Thijs Zieleman en Wilfried van Rijssen
Voorste rij: Ramon Rave, Gudo Plette, 
Christiaan Brink, Tygo Rook, Nathan Knigge, 
Milo Hoijmaijers, Julian ter Velde, 
Jesse van Olst en Djarano Baleibier 

MINI’S
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Achterste rij: Erik Jan van ’t Ende en Marcel van Dijk
Middelste rij: Elise Borst, Isa van de Kolk, Chanoek Holtland, Fabiënne Sprokholt, Denise Holtland, Iris van Weeghel, Anouk Voskuil, Manon van 
Stegeren, Estelle van Beek, Manon Neijmeijer en Dinie Keijl
Voorste rij: Susanne Koster, Marleen van Vliet, Sylvana van Dijk, Emma van ’t Ende, Carlijn van Helden, Kim van Essen en Dewi Wagenaar
Op de foto ontbreekt: Nicole Hoogers

Achterste rij: Henk van Essen, Jaap Jonker, Albert Kraan en Evert Zuiderbaan
Middelste rij: Kim Busscher, Annieck Sprokkereef, Mariet aan het Rot, Anouk Jonker, Nienke Brem, Laura Koster en Annemary Aderibigbe
Voorste rij: Lisa van Essen, Sheraya Witteveen, Annika van de Vossen, Michelle Kraan, Romy Suiker, Vera van Stegeren en Aimee Visser 

TEAMS HMC D & HMC C

HMC

D

HMC

C

92530Hattoheim-presgids-0813-def.indd   41 16-08-13   13:56



s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS42

TEAM HMC DAMES 1

Achterste rij: Naomi Veneboer, Esmay Muller, Melissa Kinket, Emma Wijnen, Jolande van Apeldoorn, Lysanne van Oene, Bo Dekker, Nathalie Wienen 
en Lieke van Apeldoorn
Voorste rij: Melanie van Hulst, Jacqueline van Erven, Tamara Beltman, Naomi Wienen en Chantal van de Pol 
Op de foto ontbreken: Natascha Wienen, Mariëlle van de Pol, Josephine Savalle, Danae Middelkoop, Illja Wieringa en Barbara Kroes

DAMES

Het komende seizoen beschikt de gezamenlijke damesaf-
deling van de voetbalverenigingen s.v. Hatto-Heim en v.v. 
Hattem, beter bekend als de HMC, over 3 teams, namelijk 
D-pupillen, C-junioren en een damesteam. Laatstgenoemd 
team is een mix van B- en A-junioren en een aantal senioren 
dames. Er is dit jaar geen E-pupillen team meer. Niet omdat 
er onvoldoende meisjes zijn, maar de KNVB heeft aangege-
ven, en dit wordt gedragen door de HMC-commissie, dat 
het voor de ontwikkeling van jonge meisjes beter is om met 
de jongens samen te spelen. Zij zijn dan ook verdeeld over 
diverse E-teams van beide verenigingen. 

Meisjes/dames die belangstelling hebben om te gaan voet-
ballen willen we van harte uitnodigen om eens vrijblijvend 
een training mee te komen doen. Er wordt op de maan-
dag- en dinsdagavond getraind. Ook kan er contact worden 
opgenomen met één van de commissieleden. 

DAMESVOETBAL: SNELST GROEIENDE 
SPORT VOOR MEISJES EN DAMES

Dinie Keijl, Henk Bergsma en Simone Harmsen.
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TRAININGSGROEP 40+ 

Achterste rij: Wim van Es, Adri van Piekeren, Jan Wienen, Jan Kroes, Gert Winkelhorst, Gerard Stouwdam, Steven Lindeboom en Bert van ’t Land 
Voorste rij: Peter Wienen, Tonny Harmsen, Erik Rave, Frans Blom, Jan Schoonhoven, Benno Kers en Peter Dokter 40+

Al enkele jaren trainen de 40-plussers op de woensdag-
avond. Meestal worden er onderlinge partijen gespeeld, 
maar het komt ook regelmatig voor dat de groep wordt 
uitgedaagd door de B-junioren of de dames die ook op de 
woensdagavond trainen. Gemiddeld zijn er tussen de 12 
en 20 spelers en als er onderling wordt gespeeld wordt 
er gevoetbald op een half veld. De aanvangstijd van de 
training is 20.00 uur en de training duurt een uur of net 
zolang de conditie van de spelers het toelaat. Er wordt 
gespeeld op het Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld. 

“Door omstandigheden kan ik niet meer elke week op za-
terdag spelen, maar door mee te trainen met deze groep 
kan ik toch blijven genieten van het voetbalspelletje“, 
geeft één van de enthousiaste spelers aan. “Na afl oop nog 
even samen gezellig voetbal kijken onder het genot van 
een drankje is ook wat het zo leuk maakt”, zegt een ander. 
Voetballers die geen competitie spelen maar toch willen 
blijven voetballen zijn van harte uitgenodigd om een keer 
vrijblijvend mee te voetballen met de 40+ groep. 

“ LEKKER P OTJE VOETBALLEN 
OP DE WOENSDAGAVOND“
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WWW.HOUTWERK.COM

Dé ontwerpers en 

meubelmakers van  

massief  inlands 

houten interieurs en 

keukens op maat.

Tel: 038 - 444 1765         mail:  info@houtwerk.com        fax 038 - 444 1757  
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FOTO’S FAMILIEDAG
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Wij zijn verhuisd!Ons nieuwe adres is:De Reest 18051 JP Hattem

-
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Sport-inn en HG Printing-design zijn een unieke samen-
werking aangegaan. Nadat bekend werd dat Hogeboom 
Sport in Hattem zou gaan sluiten, hebben beide onderne-
mers de handen ineen geslagen voor de s.v. Hatto-Heim 
clubwebshop.

Op de website www.svhattoheim.nl kunnen alle voetbal-
artikelen besteld worden die vervolgens vakkundig kun-
nen worden bedrukt door HG Printing-design uit Hattem. 
De artikelen kunnen worden afgehaald bij Sport-inn aan 
de Oude Vismarkt 4 in Zwolle en bij HG Printing-design 
aan de Reest 1 in Hattem. Vanaf 60 euro worden deze 
gratis thuisbezorgd.

Bij inlevering van de bon uit deze presentatiegids kun-
nen voetbalschoenen extra voordelig worden aange-
schaft met 10% korting. Van iedere aankoop ontvangt 
s.v.  Hatto-Heim een bepaald percentage voor de clubkas.
s.v. Hatto-Heim en Sport-inn hebben inmiddels een jaren-
lange samenwerking. Sport-inn heeft een gespecialiseerd 
voetbalassortiment voor jong en oud. De nieuwste mo-
dellen voetbalschoenen, maar ook een breed assorti-
ment aan trainingsbenodigdheden van diverse merken. 
Eigenaar Joost Bruins is een voetballiefhebber in hart en 
nieren:“Na het vertrek van de lokale sportwinkel waren 
wij de bekende leverancier. Wie niet in de gelegenheid 
is om naar de winkel in Zwolle te komen, kan bestellen 
via de clubwebshop en het pakket gratis ophalen bij HG 
Printing-design. Door jarenlange ervaring en het feit dat 
we zelf gevoetbald hebben, weten wij waar we over pra-

ten. Een gedegen advies is bij ons vanzelfsprekend. De 
leveringen via de webshop worden accuraat geleverd. Het 
serviceniveau staat bij ons hoog in het vaandel.” Door de 
samenwerking met HG Printing-design kunnen alle artike-
len worden bedrukt met het clublogo van s.v. Hatto-Heim.

“HG Printing-design is een bedrijf dat zich met name richt 
op het bedrukken van diverse soorten kleding, tassen en 
diverse andere producten. Deze producten kunt u zelf 
aanleveren, maar wij kunnen ook samen met u een keuze 
maken uit diverse productboeken die wij in huis hebben. 
HG Printing-design bedrukt met name sportkleding. Dit 
doen wij met een speciaal geselecteerde bedrukking. Hier-
mee krijgt u vrijwel altijd een heel mooi en blijvend resul-
taat waar u jaren mee voor de dag kunt komen”, vertellen 
Gerwin en Henriëtte van de Grift van HG Printing-design, 
die aangeven in Sport-inn een betrouwbare partner te 
hebben gevonden.

HG Printing-design is gevestigd aan: 
De Reest 1 in Hattem
Tel. 06-19780098 
www.hgprinting.nl
Sport-inn is gevestigd aan de:
Oude Vismarkt 4 in Zwolle 
Tel. 038 - 4 22 5070   
www.wondersloffen.nl

De voetbalartikelen zijn te bestellen via de banner 
op de website www.svhattoheim.nl

NIEUWE CLUBWEBSHOP
“Van iedere 

aankoop 

ontvangt 

s.v. Hatto-Heim 

een bepaald 

percentage voor 

de clubkas”

NIEUWE CLUBWEBSHOP
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HATTEMERBROEK - ZWOLLE

NR.1 IN BBQ

038-3765976  038-4217437

s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS48

 WORD NU LID 
VAN DE 

SUPPORTERS-
VERENIGING
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TECHNISCHE COMMISSIE

De technische commissie staat elk jaar voor een nieuwe 
uitdaging. Samen met de trainers en leiders wordt de 
nieuwe indeling gemaakt voor het nieuwe voetbalsei-
zoen. Dit is elk jaar weer een hele klus. Wie voetbalt het 
nieuwe seizoen in welk elftal? De doelstelling is om vóór 
1 juni de nieuwe indeling van de jeugd rond te hebben en 
van de senioren vóór 20 juni.

Al in de winterperiode wordt begonnen met de nieuwe 
indeling. Aantallen per leeftijdscategorie worden vastge-
steld, gesprekken met trainers en leiders gevoerd en soms 
ook individuele gesprekken met spelers over hun ambitie 
binnen de vereniging. 

De TC werkt samen met het hoofd jeugdopleidingen 
Pieter Koridon en wordt vanuit het bestuur aangestuurd 
door Gerard Visser. De doelstelling is om elk individueel 
lid op een voor zijn/haar hoogst mogelijk haalbaar niveau 
te laten voetballen. “We kijken echt naar de individuele 
mogelijkheden van de speler. Deze willen we ontwikkelen 
en op termijn komt daar uiteraard ook het teambelang bij 
kijken, maar dat is pas later”, zegt Ad Admiraal. 

“Om spelers individueel beter te maken is het van groot 
belang dat ze op het juiste niveau spelen. De doelstel-
ling van de club is om met het eerste elftal op termijn 
een stabiele 2e klasser te worden met spelers die wij zelf 
hebben opgeleid en spelers die bewust kiezen om bij 
s.v. Hatto-Heim te komen spelen. Spelers van buitenaf 
mogen zich altijd aanmelden maar zullen niet betaald 
worden. Ze moeten kiezen voor de club s.v. Hatto-Heim 
en als ze voor geld willen spelen, moeten ze niet bij ons 
zijn“, geeft Henk Bergsma aan. 

“Met de jeugd wil de vereniging op termijn allemaal op 
1e klasse niveau gaan spelen. Het komende seizoen spe-
len B1 en D1 in de 1e klasse. A1, C1 en D1 in de 2e klasse 
en E1 zelfs in de hoofdklasse. Door in de jeugd al op een 
hoog niveau te spelen, wordt in de toekomst de stap naar 
de senioren een stuk makkelijker. Door veel te investeren 
in de jeugdopleiding kunnen we deze doelstelling binnen 
enkele jaren bereiken. Door het grote aantal mini’s begint 
het eerste selecteren al een beetje wanneer deze jongens/
meisjes in de F-pupillen gaan voetballen. Vaak kun je op 
jonge leeftijd al talent herkennen maar bij deze leeftijden 

staat vooral het plezier voorop. Plezier is ook het belang-
rijkste dat onze spelers moeten hebben. Als ze dit hebben 
dan gaan ze ook vanzelf presteren als er steeds meer van 
spelers gevraagd wordt. Hoe ouder spelers worden hoe 
meer ze zullen moeten investeren in zichzelf. Toch staat 
alleen presteren niet centraal. s.v. Hatto-Heim investeert 
ook in de breedtesport zodat iedereen zich thuis voelt bij 
de club”, antwoordt Marten van der Ziel op de vraag wat 
de sportieve doelstelling is van de s.v. Hatto-Heim.

Tot slot geeft de commissie aan dat ze erg uitkijken naar 
het nieuwe seizoen. “Voor ons mag het beginnen”, zegt 
Bert Neuteboom. “Ik hoop dat de voetballers er net zo over 
denken en wij weer een succesvol seizoen tegemoet gaan.” 

Voor vragen over het technische beleid van s.v. Hatto-Heim 
kunt u terecht bij de leden van de Technische Commissie.

TECHNISCHE COMMISSIE: 
ELK JAAR EEN NIEUWE UITDAGING

“Om spelers 

individueel 

beter te maken, 

is het van groot 

belang dat ze 

op het juiste 

niveau spelen”
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Apeldoornseweg 1D
8051AA Hattem

tel: 038-4443751
www.wokvanhattem.nl
info@wokvanhattem.nl

OPENINGSTIJDEN:
Maandag GESLOTEN
Dins- t/m vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur
Zater- en feestdagen van 12.00 tot 22.00 uur
Zondag van 12.00 uur tot 21.00 uur

ONBEPERKT
 ETEN EN DRINKEN 

VOOR 1 PRIJS!
Met wokken, grillen, 

warm-, koud-, ijs en drankbuffet

Tevens ook uw adres voor, 
à la carte, afhaal en catering. 

Voor meer informatie kijk op onze website.

50 s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS
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Elke maandag en vrijdag zijn ze te vinden op ons sport-
park. De stille brigade worden ze vaak genoemd maar o zo 
onmisbaar. Ze zijn druk in de weer om de kantine, kleed-
kamers en de keuken schoon te maken. Als ze hier mee 
klaar zijn, gaan ze verder met het opruimen van de troep 
langs de velden. Soms wordt er na afl oop van het schoon-
maken nog een kaartje gelegd en worden de gebeurte-
nissen van de afgelopen week maar vooral de gespeelde 
voetbalwedstrijden nog eens samen besproken. Meer dan 
500 jaar voetbalervaring zit er dan aan tafel en zij kunnen 
het uiteraard nog steeds beter dan de huidige generatie. 
Voor wie het nog niet door had, we hebben het hier over 
de schoonmaakploeg. Wat menigeen niet ziet, wordt door 
hen opgeruimd. Voetballers zijn verwend en wees eerlijk, 
wie verwacht er niet in een schone kantine en kleedka-
mer te komen? Dankzij de schoonmaakploeg kan dit ook 
en daarvoor hartelijk dank namens alle voetballers van 
s.v. Hatto-Heim. 

“Gelukkig heeft de accommodatie de afgelopen jaren een 

facelift ondergaan. Hierdoor is het voor ons wel een stuk ge-
makkelijker geworden om de boel schoon te houden maar 
het blijft elke keer weer een heel karwei,” geeft Jan van 
’t Ende aan. “We zijn meestal met een man of acht tot tien 
en iedereen heeft zijn eigen ‘afdeling’. We zijn een echt 
team wat goed op elkaar is ingespeeld, soms beter nog 
dan het eerste elftal, “zegt Jan Bruins met een knipoog. 

“De afgelopen jaren zijn er weer wat ‘jonkies’ bijgekomen 
en dat komt ons goed  van pas. Het werk blijft er en we 
kunnen altijd nog wel hulp gebruiken. Helaas hebben we 
de afgelopen periode afscheid moeten nemen van diverse 
mensen van de schoonmaakploeg. Hen missen we nog 
elke keer,” aldus Dirk-Jan ter Velde.  

Voor mensen die de schoonmaakploeg op de maandag- of 
vrijdagmorgen wil voorzien van gebak of een andere trak-
tatie, er wordt om 10.00 uur koffi e gedronken! 
Deze laatste zin mocht de redactie niet plaatsen maar dit 
hebben we toch gedaan.

DE STILLE KRACHTEN

“Het werk 

blijft er en we 

kunnen altijd 

nog wel hulp 

gebruiken” 

DE STILLE KRACHTEN
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Ondernemende
accountants

Raamdecoratie
Buitenzonwering

Gordijnen

Rails & Roedes
Shutters & Blinds
Vloeren

Vriezenveen
Westeinde 660 
7671 CX Vriezenveen

Zwolle
Van der Capellenstraat 53

8014 VV Zwolle

Hattem
Kerkstraat 17

8051 GJ Hattem

w w w . n a g e l h o u t w o n e n . n l

038 - 444 20 12 info@nagelhoutwonen.nl

Allee 27, HAttem, t 038 4446971

www.nAgelHoutkeukens.nl

Chinees Specialiteiten Restaurant

KOTA RADJA
Nieuweweg 44 - 46
8051 EE Hattem
Telefoon/Fax : 038 - 444 1656
E-mail : kotaradja.hattem@gmail.com

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 
van 16.00-22.00

Dinsdag GESLOTEN

Vrijdag t/m zondag en 
feestdagen van 12.00-
22.00

Specialiteiten uit 4 stre-
ken van China: Kanton; 
Peking; Sichuan en Hong 
Kong.

Partyservice aan huis in 
overleg.

Ruime parkeermoge-
lijkheid.

American Express, Din-
ersclub, Mastercard, Visa 
en Pinnen.

Aparte ruimte voor het 
afhalen.

Airconditioning.

Uw gastheer: Dhr. Ip

Rabobank Hattem:
32 57 16 005

BTW nr: 
NL800205182B01
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WEDSTRIJDPROGRAMMA 3E KLASSE B OOST 2013-2014

07-sep-13 
Hoevelaken - SEH  
Elspeet  - Hulshorst  
Zeewolde  - Harde ‘t  
EFC ‘58  - Oene  
Terschuurse Boys  - DSV ‘61  
Zwart Wit ‘63  - Teuge SP  
Hatto-Heim  - VSCO ‘61  
    
14-sep-13
Hulshorst  - Hoevelaken 
Harde ‘t  - Elspeet  
Oene  - Zeewolde  
DSV ‘61  - EFC ‘58  
Teuge SP  - Terschuurse Boys 
VSCO ‘61  - Zwart Wit ‘63 
SEH  - Hatto-Heim 
    
21-sep-13 
Hulshorst  - SEH  
Hoevelaken  - Harde ‘t  
Elspeet  - Oene  
Zeewolde  - DSV ‘61  
EFC ‘58  - Teuge SP  
Terschuurse Boys  - VSCO ‘61  
Zwart Wit ‘63  - Hatto-Heim 
   
28-sep-13 
Harde ‘t  - Hulshorst 
Oene  - Hoevelaken  
DSV ‘61  - Elspeet  
Teuge SP  - Zeewolde  
VSCO ‘61  - EFC ‘58  
Hatto-Heim  - Terschuurse Boys 
SEH  - Zwart Wit ‘63 
   
05-okt-13 
Harde ‘t  - SEH  
Hulshorst  - Oene  
Hoevelaken  - DSV ‘61  
Elspeet  - Teuge SP  
Zeewolde  - VSCO ‘61 
EFC ‘58 - Hatto-Heim  
Terschuurse Boys  - Zwart Wit ‘63 

12-okt-13 
Oene  - Harde ‘t  
DSV ‘61  - Hulshorst  
Teuge SP  - Hoevelaken  
VSCO ‘61  - Elspeet  
Hatto-Heim  - Zeewolde  
Zwart Wit ‘63  - EFC ‘58  
SEH  - Terschuurse Boys 

26-okt-13 
Oene  - SEH  
Harde ‘t  -  DSV ‘61  
Hulshorst  - Teuge SP  
Hoevelaken  - VSCO ‘61  
Elspeet  - Hatto-Heim  
Zeewolde  - Zwart Wit ‘63 
EFC ‘58  -  Terschuurse Boys

02-nov-13 
DSV ‘61  - Oene 
Teuge SP  - Harde ‘t 
VSCO ‘61  - Hulshorst 
Hatto-Heim  - Hoevelaken 
Zwart Wit ‘63  - Elspeet 
Terschuurse Boys  - Zeewolde 
SEH  - EFC ‘58 
   
09-nov-13 
DSV ‘61  - SEH 
Oene  - Teuge SP 
Harde ‘t  - VSCO ‘61 
Hulshorst  - Hatto-Heim 
Hoevelaken  - Zwart Wit ‘63 
Elspeet  - Terschuurse Boys 
Zeewolde  - EFC ‘58 
   

16-nov-13 
Teuge SP  - DSV ‘61 
VSCO ‘61  - Oene 
Hatto-Heim  - Harde ‘t 
Zwart Wit ‘63  - Hulshorst 
Terschuurse Boys  - Hoevelaken 
EFC ‘58  - Elspeet 
SEH  - Zeewolde 

30-nov-13 
Teuge SP  - SEH 1
DSV ‘61  - VSCO ‘61 
Oene  - Hatto-Heim 
Harde ‘t  - Zwart Wit ‘63 
Hulshorst  - Terschuurse Boys 
Hoevelaken  - EFC ‘58 
Elspeet  - Zeewolde 
   
07-dec-13 
VSCO ‘61  - Teuge SP 
Hatto-Heim  - DSV ‘61 
Zwart Wit ‘63  - Oene 
Terschuurse Boys  - Harde ‘t 
EFC ‘58  - Hulshorst 
Zeewolde  - Hoevelaken 
Elspeet  - SEH 
    
14-dec-13 
SEH  - VSCO ‘61 
Teuge SP  - Hatto-Heim 
DSV ‘61  - Zwart Wit ‘63 
Oene  - Terschuurse Boys 
Harde ‘t  - EFC ‘58 
Hulshorst  - Zeewolde 
Hoevelaken  - Elspeet 

18-jan-14 
SEH  - Hoevelaken 
Hulshorst  - Elspeet 
Harde ‘t  - Zeewolde 
Oene  - EFC ‘58 
DSV ‘61  - Terschuurse Boys 
Teuge SP  - Zwart Wit ‘63 
VSCO ‘61  - Hatto-Heim 
   
25-jan-14 
Hoevelaken  - Hulshorst 
Elspeet  - Harde ‘t 
Zeewolde  - Oene 
EFC ‘58  - DSV ‘61 
Terschuurse Boys  - Teuge SP 
Zwart Wit ‘63  - VSCO ‘61 
Hatto-Heim  - SEH 

01-feb-14 
SEH  - Hulshorst 
Harde ‘t  - Hoevelaken 
Oene  - Elspeet 
DSV ‘61  - Zeewolde 
Teuge SP  - EFC ‘58 
VSCO ‘61  - Terschuurse Boys 
Hatto-Heim  - Zwart Wit ‘63 
   
15-feb-14 
Hulshorst  - Harde ‘t 
Hoevelaken  - Oene 
Elspeet  - DSV ‘61 
Zeewolde  - Teuge SP 
EFC ‘58  - VSCO ‘61 
Terschuurse Boys  - Hatto-Heim 
Zwart Wit ‘63  - SEH 
   
22-feb-14 
SEH  - Harde ‘t 
Oene  - Hulshorst 
DSV ‘61  - Hoevelaken 
Teuge SP  - Elspeet 
VSCO ‘61  - Zeewolde 
Hatto-Heim  - EFC ‘58 
Zwart Wit ‘63  - Terschuurse Boys 
   

08-mrt-14 
Harde ‘t  - Oene 
Hulshorst  - DSV ‘61 
Hoevelaken  - Teuge SP 
Elspeet  - VSCO ‘61 
Zeewolde  - Hatto-Heim 
EFC ‘58  - Zwart Wit ‘63 
Terschuurse Boys 1 - SEH 
   
15-mrt-14 
SEH  - Oene 
DSV ‘61  - Harde ‘t 
Teuge SP  - Hulshorst 
VSCO ‘61  - Hoevelaken 
Hatto-Heim  - Elspeet 
Zwart Wit ‘63  - Zeewolde 
Terschuurse Boys  - EFC ‘58 
   
22-mrt-14
Oene  - DSV ‘61 
Harde ‘t  - Teuge SP 
Hulshorst  - VSCO ‘61 
Hoevelaken  - Hatto-Heim 
Zeewolde  - Terschuurse Boys 
EFC ‘58  - SEH 
Elspeet  - Zwart Wit ‘63 
   
05-apr-14
SEH  - DSV ‘61 
Teuge SP  - Oene 
VSCO ‘61  - Harde ‘t 
Hatto-Heim  - Hulshorst 
Zwart Wit ‘63  - Hoevelaken 
EFC ‘58  - Zeewolde 
Terschuurse Boys  - Elspeet 

12-apr-14 
DSV ‘61  - Teuge SP 
Oene  - VSCO ‘61 
Harde ‘t  - Hatto-Heim 
Hulshorst  - Zwart Wit ‘63 
Hoevelaken  - Terschuurse Boys 
Elspeet  - EFC ‘58 
Zeewolde  - SEH 
   
19-apr-14 
SEH  - Teuge SP 
VSCO ‘61  - DSV ‘61 
Hatto-Heim  - Oene 
Zwart Wit ‘63  - Harde ‘t 
Terschuurse Boys  - Hulshorst 
EFC ‘58  - Hoevelaken 
Zeewolde  - Elspeet 

03-mei-14
Teuge SP  - VSCO ‘61 
DSV ‘61  - Hatto-Heim 
Oene  - Zwart Wit ‘63 
Harde ‘t  - Terschuurse Boys 
Hulshorst  - EFC ‘58 
Hoevelaken  - Zeewolde 
SEH  - Elspeet 
   
10-mei-14 
VSCO ‘61  - SEH 
Hatto-Heim  - Teuge SP 
Zwart Wit ‘63  - DSV ‘61 
Terschuurse Boys  - Oene 
EFC ‘58  - Harde ‘t 
Zeewolde  - Hulshorst 
Elspeet  - Hoevelaken

INHAALPROGRAMMA
19-okt-13 beker/inhaal
23-nov-13 beker/inhaal
21-dec-13 beker/inhaal
08-feb-14 beker/inhaal
01-mrt-14 beker/inhaal
29-mrt-14 beker/inhaal
21-apr-14 beker/inhaal

SEIZOEN 2013/2014
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 Sportpark ’t Achterveen
Konijnenbergerweg 2b
8051 CC Hattem
Tel. 038-4442200
Website: www.svhattoheim.nl
Mailadres: info@hattoheim.nl
Verenigingsnummer: BBKT40K

 Dagelijks bestuur
Voorzitter  Andries Agterhuis voorzitter@svhattoheim.nl
Secretaris  vacant secretaris@svhattoheim.nl
Penningmeester  Wim van der Weerd penningmeester@svhattoheim.nl

Stichting Sponsoring
Voorzitter  Henk van Erven 06-53718569
Penningmeester  Martijn van Leeuwen 06-12628920

Supporterclub
Voorzitter  Marco Schuurman 06-46627887
Secretaris  Alette van Es 038-4445500
Penningmeester  Jan Wienen 038-3760348

Technische Commissie
Hoofd jeugdopleiding Pieter Koridon 038-4446196
TC lid Ad Admiraal 06-53999203 
TC lid Bert Neutebom 038-4447321
TC lid Henk Bergsma 038-4443370
TC lid Marten van de Ziel 038-4446923

Wedstrijdsecretariaat
Algemeen  Jan van Erven 06-20135908 / hjvanerven@kpnmail.nl
 Adri van Piekeren
 Helmich van Erven

Ledenadministratie
 Ton van Duinen 038-4446574

Clubhuis
Personele bezetting Dirk Jan ter Velde 038-4442908

Verhuur Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld
 Jan van Erven 06-20135908
 Tonny Harmsen 038-4446357

Redactie en interviews 
 Angela en Henk van Erven, Tim Montfrooy en Jan Schoonhoven

Fotografi e
 Per Me / Gonny van Duinen, Gradus Dijkman en Angela van Erven
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Herberg Molecaten is een sfeervol restaurant gelegen midden in de bossen van het gezellige Hattem.
 

De Herberg is geopend van dinsdag t/m zondag vanaf 11.00 uur geopend voor lunch en diner. 
Naast ons à la carte restaurant bieden wij u ook de mogelijkheid om gebruik te maken 

van besloten diners of buffetten voor gezelschappen tot 350 personen.

Herberg Molecaten beschikt over een vergaderzaal gelegen op de bovenverdieping voor 
maximaal 20 personen. De ruimte kunt u per dagdeel huren.

Natuurlijk verzorgen wij ook graag uw receptie, huwelijksdag of afscheidsdiner.

Neem gerust eens contact met ons op. Wij bespreken geheel vrijblijvend de mogelijkheden met 
u en maken een voorstel dat aansluit bij uw persoonlijke wensen.

Molecaten 7, 8051 PN Hattem
Tel: 038 - 444 34 83 • Fax: 038 - 444 50 47 • info@herberg-molecaten

55SEIZOEN 2013/2014
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Hilsdijk 108
info@veluwenkamp.nl
www.veluwenkamp.nl
Tel. 038 444 24 62
Fax 038 444 68 44
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