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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.

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

Ondernemingsrecht  |  Familierecht  |  Onroerend goed

Een duurzame en persoonlijke 
relatie staat bij ons voorop. 

NIEUWS UIT DE 
BESTUURSKAMER

VOORWOORD

H et bestuur is blij dat er ook dit 
jaar weer een presentatiegids 

wordt uitgegeven door de 
Stichting Sponsoring s.v. Hatto-Heim. 
Een mooie gids waar door diverse 
vrijwilligers hard aan is gewerkt. Het 
bestuur wil deze vrijwilligers hartelijk 
bedanken voor hun inzet. Het is 
fantastisch dat de vrijwilligers van 
onze club het mogelijk maken dat 
alle inwoners van Hattem deze gids 
mogen ontvangen. 

S.v. Hatto-Heim is een club die volop in beweging is. 
We hebben afgelopen jaar weer nieuwe leden mogen 
begroeten. Dit heeft ertoe geleid dat we inmiddels op 
bijna 700 leden staan. Het grote leden aantal geeft 
organisatorisch soms problemen omdat het aantal 
velden eigenlijk te weinig is om alle wedstrijden te 
spelen. Daarom wordt er ’s morgens al om 08.30 uur 
begonnen met de wedstrijden en ’s middags moet er 
regelmatig nog een wedstrijd om 16.30 uur gespeeld. 
Vanwege het tekort aan velden wordt er voor het 
spelen van wedstrijden ook gebruik gemaakt van het 
trainingsveld. Dit komt niet alleen door een groeiend 
aantal leden maar ook doordat er meer teams zijn. Bij 
de jeugd bestaan deze teams uit een kleiner aantal 
spelers omdat de KNVB nu competities heeft voor 
alle leeftijdsgroepen van JO8 t/m JO19. Daarom zijn 
er ook meer leiders, scheidsrechters enz. nodig. De 
jeugdcommissie is afgelopen zomer druk geweest om 

alle teams te voorzien van leiders en trainers. 
Ten opzichte van het vorige seizoen zijn er een aantal 
dingen veranderd. Marcel van Walderveen is nu 
verantwoordelijk voor de 1e selectie en Ferdinnad van 
de Lang voor de 2e selectie. Twee nieuwe gezichten 
maar geen onbekenden binnen onze vereniging. Beiden 
hebben in het verleden bij onze club gevoetbald en zijn 
ook al (jeugd) trainer geweest bij sv Hatto-Heim. Wij 
wensen beide trainers veel succes en plezier toe het 
komend seizoen. 
Verder staan er na 25 jaar andere sponsoren op de 
tenues van het 1e elftal. Na 25 jaar is het best even 
wennen dat de naam Veluwenkamp Bedrijven is 
verdwenen van de shirts maar gelukkig is de Stichting 
Sponsoring erin geslaagd om een hoofdsponsorgroep 
te vormen omtrent de 1e selectie welke bestaat uit:
• Feeroad, Mazda dealer;
• Pruis, Schilderwerken;
• JR Signing, Reclameprojecten 
• Rosmalen gerechtsdeurwaarders
• Saturn Petcare 

Verder in deze gids treft u hierover meer informatie aan. 

Bestuurlijk zal er het komende seizoen veel 
veranderen. Het huidige bestuur zal in oktober aftreden 
en worden vervangen door een interim bestuur van 12 
personen. Zij zullen de komende periode gebruiken om 
een nieuw bestuur samen te stellen. 
Wij hopen u allen te mogen begroeten op ons sportpark 
en wensen u veel lees- en kijk toe. 

Bestuur s.v. Hatto-Heim 
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Wij zien overal mogelijkheden 
voor úw woning! 

038-4447111 
 

 

Wij zien overal mogelijkheden 
voor úw woning! 

038-4447111 

Notaris nodig?
 
Peter Fijn          06 - 51 41 02 66 / Fijn@hetnotarieel.nl

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

SlagerijvanGuilik.nl
NR.1 in BBQ & CATERING

WIJ MAKEN UW BBQ COMPLEET!
TENTEN, TAFELS, STOELEN, HEATERS, DRINKEN, IJSBUFFET, 

KOELAANHANGERS, TAPJES, BAR MEUBELS EN MEER!
VRAAG ONS NAAR DE MOGELIJKHEDEN OF EEN OFFERTE OP MAAT

TENTEN, TAFELS, STOELEN, HEATERS, DRINKEN, IJSBUFFET, 
KOELAANHANGERS, TAPJES, BAR MEUBELS EN MEER!

Complete BBQ All-in pAkketten

Bestel gemakkelijk via onze webshop:  www. slagerijvanguilik.nl
Duurzaamheidstraat 19c - Hattemerbroek -info@slagerijvanguilik.nl - 038 376 59 76

• Diverse soorten vlees

• AmBAChtelijke sAlADes

• stokBroDen met kruiDenBoter

• sAusjes

• BorDen en Bestek

• servetten

• professionele rvs BBQ met gAs

• geleverD in koelBoxen

Al vAnAf € 9,98 per persoon!
BEZORGING AAN HUIS OF AFHALEN IN HATTEMERBROEK
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V

NAAM: Marcel van Walderveen, 48 jaar
GEBOREN IN: Zwolle
HUWELIJKSE STAAT: Getrouwd met Willeke 
GEZINSSAMENSTELLING: 2 dochters, Kaja 
is 8 jaar en Lone is 6 jaar jong.
BEROEP: Projectmanager bij CleanLease; 
CleanLease is een industriële wasserij 
in Nederland en België, wij verzorgen 
het wasgoed voor ziekenhuizen, 
zorginstellingen en vakantieparken vanuit 
meerdere productielocaties. 
VOETBALVERLEDEN ALS SPELER : 

Ik ben begonnen met voetballen als 6 jarig 
jongentje bij CSV ‘28 in Zwolle. Op mijn 8e 
zijn we naar Hattem verhuisd en ben ik in 
de jeugd van Hatto-Heim gaan voetballen. 
Vanaf mijn 17e tot mijn 28e heb het eerste 
gespeeld bij Hatto-Heim. Begin jaren `90 
heb ik 2 jaar bij sv Epe gevoetbald dat 
destijds in de 1e en hoofdklasse uitkwam. 
Op mijn 28e heb ik een blessure aan mijn 
enkel opgelopen waardoor zelf voetballen 
niet meer lukte. Hierna ben ik verder 
gegaan als trainer.

TRAINERSVERLEDEN:

Toen ik zelf nog voetbalde heb ik vanaf mijn 
17e diverse jeugdelftallen van Hatto-Heim 
getraind. Nadat ik zelf niet meer voetbalde 
heb ik een aantal jaren het tweede elftal 
van Hatto-Heim getraind en daarna een 
jaar het eerste elftal. In tussenliggende 
periode heb ik mijn trainersdiploma’s 
behaald.
Hierna ben ik 4 jaar trainer geweest bij sc 
Genemuiden, 2 jaar als trainer van het 2e 
elftal en 2 jaar als assistent trainer bij het 
1e elftal. In deze tijd heb ik ook mijn laatste 
trainersdiploma gehaald. Na mijn jaren 
in Genemuiden heb ik als hoofdtrainer 
een jaar bij OZC in Ommen gewerkt en 
aansluitend 2 jaar bij sv Epe getraind.

VISIE OP VOETBALGEBIED: 
Ik wil graag spelen met een systeem 
dat het beste bij de kwaliteiten van de 
spelersgroep past. 
Als dat hand in hand gaat met de instelling 
dat je elke wedstrijd en elke training beter 
wilt worden in wat je doet moet dat in mijn 
ogen tot resultaten leiden. 
Als je wilt presteren zullen we samen de 
randvoorwaarden moeten scheppen voor 
een prestatieklimaat zonder de cultuur van 

Hatto-Heim uit het oog te verliezen. 
Dit houdt in dat je als selectiespeler altijd 
aanwezig bent, fit bent, dat we inhoudelijk 
en kwalitatief goed trainen en als team een 
spelwijze weten in te slijpen. 
Als we als selectie dit samen weten te 
bereiken ben ik ervan overtuigd dat er nog 
veel rek zit in deze spelersgroep. 
Tevens is mijn streven dat wij als team 
uitstralen dat we plezier hebben in wat we 
doen. Ook zullen we moeten laten zien dat 
we er alles aan doen om elke wedstrijd te 
winnen zodat onze supporters een leuke 
middag hebben en trots kunnen zijn op ons 
vlaggenschip. 

VERWACHTINGEN VAN DE SPELERSGROEP 

EN BEGELEIDING:

Ik verwacht een plezierige samenwerking 
met spelersgroep en begeleiding. 
Ik heb een hechte groep aangetroffen die 
het goed met elkaar kan vinden. Dit is fijn 
om te zien en een goede basis om samen 
te werken. 
Wat mij betreft mag de lat van wat men van 
elkaar eist in het veld wel wat omhoog. 
WELKE SPELER ZOU DE CLUB WEL EENS 

KUNNEN VERASSEN BINNEN DE SELECTIE:

Ik verwacht dat het team ons gaat verassen 
en niet 1 of meerdere individuele spelers.

WAT VERLANGEN WE VAN SPELERS DIE 

OVERKOMEN UIT DE JEUGD: 

Hetzelfde als wat we verlangen van alle 
selectiespelers : zorgen dat je 3 x per week 
beschikbaar bent, zorgen dat je fit bent en 
blijft en dat je in training en wedstrijden 
altijd bezig bent met jezelf verbeteren. 
Verder het teambelang altijd boven je 
eigenbelang stellen.

WAAR STREVEN WE NAAR DIT SEIZOEN: 

Dat vind ik moeilijk om in te schatten, daar 
kunnen we na een wedstrijd of 10 meer 
over zeggen. 
We streven er sowieso naar om als team en 
individu elke wedstrijd beter te worden. 

WAT IS JE ERVARING EN INDRUK VAN 

HATTO-HEIM? 

Ik ben een Hatto-Heimer dus ik weet goed 
wat er speelt binnen de vereniging. 
We zitten bestuurlijk in een lastige periode 
maar ik heb alle vertrouwen in de mensen 
binnen de club die hiermee bezig zijn. Ik 
hoop en verwacht dat ze ook de steun van 
de rest van de vereniging krijgen om de 
club in rustiger vaarwater te loodsen. 

We moeten een vereniging blijven waar 
iedereen op zijn of haar niveau met plezier 
kan voetballen of anderzijds de vrije tijd 
kan doorbrengen. 
Wat mij betreft gaan prestatie en 
gezelligheid samen maar staat de prestatie 
wel op de eerste plaats. We begroeten 
jullie graag op zaterdagmiddag langs de 
lijn !

NAAM:  Ferdinand van de Lang  
GEBOREN TE: Wapenveld gemeente Heerde
HUWELIJKSE STAAT:  Getrouwd
GEZINSSAMENSTELLING: In 2011 
getrouwd met Linda, in maart 2016 is onze 
dochter Tessa geboren en in januari 2019 
verwachten wij ons tweede kindje.
BEROEP: Fitnessinstructeur bij Fysio+ 
Fitness Noord Oost Veluwe in Wapenveld
VOETBALVERLEDEN ALS SPELER: Als 
zesjarige ben ik begonnen bij WZC 
Wapenveld. Vanaf de senioren ben ik bij 
Hatto Heim komen voetballen, ik speelde 
daar het grootste deel in het tweede elftal. 
TRAINERSVERLEDEN: In het seizoen 

2002-2003 ben ik als pupillentrainer 
van de JO-9 en mini’s begonnen bij WZC 
Wapenveld. Na drie seizoenen bij de 
pupillen moest ik voor mijn opleiding bij 
een andere vereniging ervaring op doen. 
Ik ben toen bij Hatto Heim gekomen. Ik 
heb bij diverse jeugdteams (tot en met de 
JO-11) geassisteerd. Daarna ben ik zeven 
seizoenen trainer geweest van de JO-13. 
Na zeven seizoenen was ik toe aan nieuwe 
uitdaging. Vervolgens ben ik zes seizoenen 
trainer geweest van JO 19-1. Na het 
eerste seizoen bij Hatto Heim ben ik drie 
seizoenen weg geweest en bij WHC trainer 
geweest van de JO 19-1. De afgelopen 

twee seizoenen was ik weer trainer van 
JO19-1 bij Hatto Heim. Dit seizoen wordt 
mijn eerste jaar als trainer van Hatto Heim 
2.
VISIE OP VOETBALGEBIED: Als 
voetbaltrainer streef ik ernaar om de 
spelersgroep steeds weer een stap 
verder te ontwikkelen op verschillende 
onderdelen van voetbalspel waardoor 
uiteindelijk de prestaties van individuele 
spelers en het team verbeteren. 

VERWACHTINGEN VOOR KOMENDE 

SEIZOEN: Het tweede elftal moet spelers 
klaarstomen voor het eerste elftal en 

spelers opvangen 
vanuit het eerste 
die daar minder 
spelen. Als wij 
de grote groep 
selectiespelers 
bij het eerste en 
tweede fit krijgen 
en houden, dan 
willen we met de 
tweede selectie 
ons handhaven in 
de eerste klasse.

VERWACHTINGEN 

VAN 

SPELERSGROEP  

EN BEGELEIDING: 
De verwachting van 
de spelersgroep is 
dat zij twee keer 
per week trainen, 
met het doel om te 
blijven ontwikkelen 
zowel individueel 
als binnen het 

team. Als staf zullen wij er alles aan doen 
om randvoorwaarden te creëren die 
goed zijn om te ontwikkelen en presteren 
met het tweede elftal. Met Frans Blom 
hebben we een ervaren kracht binnen 
het tweede. Hij assisteert met trainingen, 
met de wedstrijden assisteert hij de 
scheidsrechter. De feedback van Frans 
houdt iedereen binnen het tweede scherp. 
Melissa Bouwmeester neemt de verzorging 
voor haar rekening, zij zorgt ervoor dat 
de spelersgroep fit is en blijft. Gerard 
Stouwdam is de teamleider, hij regelt de 
zaken rondom de wedstrijden. Aan mij de 
taak om de spelers te trainen en te coachen 

en ik verwacht veel ervaring op te doen als 
trainer bij de senioren.

WELKE SPELER ZOU DE CLUB WEL EENS 

KUNNEN VERRASSEN BINNEN DE SELECTIE: 
In eerste instantie zijn dat de spelers die 
voorlopig zullen afvallen bij het eerste 
elftal. Zij zullen de dragende spelers van 
het tweede elftal moeten worden, want 
misschien zijn ze in de loop van het seizoen 
nodig bij het eerste elftal. Daarnaast 
zullen de spelers die vanaf het begin in 
het tweede elftal zitten zich ook moeten 
blijven ontwikkelen om uit te blinken bij het 
tweede. Het is dan de vraag welke spelers 
er nodig zijn bij het eerste elftal. 

WAT VERLANGEN WE VAN SPELERS DIE 

OVERKOMEN UIT DE JEUGD? Spelers die 
mentaal, voetbaltechnisch en tactisch 
sterk genoeg zijn. Daarnaast zullen zij bij 
de senioren moeten leren dat het spel veel 
sneller is er wordt tactisch en fysiek veel 
meer gevraagd. Daar zullen zij aan moeten 
wennen. De jeugdspelers moeten veel 
speelminuten maken om uiteindelijk een 
vaste waarde te worden bij Hatto Heim.
WAAR STREVEN WE NAAR DIT SEIZOEN? Een 
schitterend seizoen met Hatto Heim 2 in de 
eerste klasse waarbij we ons voetballend 
ontwikkelen en wedstrijden winnen.
WAT IS DE ERVARING EN INDRUK VAN HATTO 

HEIM? Door de ruime tijd die ik bij Hatto 
Heim ben, heb ik de club grote stappen 
vooruit zien maken. De randvoorwaarden 
zijn verbeterd, het kunstgrasveld is daar 
een mooi voorbeeld van. De andere velden 
zijn daardoor ook veel beter. Wel vind ik 
dat er binnen de club op voetbalgebied 
nog grote sprongen voorwaarts gemaakt 
kunnen worden. Binnen de jeugdopleiding 
moeten de spelers technisch goed 
getraind worden en vanaf de onder 11 een 
aantal spel principes trainen vanuit een 
gezamenlijke visie. Spelers moeten meer 
samenwerken en herkennen wat ze moeten 
doen in de verschillende situaties bij 
aanvallen, verdedigen, omschakelen enz. 

TRAINERS IN BEELD

Trainer VAN
DE 1e SELECTIE

“DE LAT VAN WAT MEN 
VAN ELKAAR EIST IN 
HET VELD MAG WEL 

WAT OMHOOG. “

“ER WORDT TACTISCH 
EN FYSIEK VEEL MEER 
GEVRAAGD“

Trainer VAN 
DE 2e SELECTIE
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VECHTSTRAAT 7, HATTEM    WWW.ALBERTHEIJNHATTEM.NL

EEN FRISSE BLIK

Trainer en assistent 
JO17-1

EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is Jason vd Meulen 
en ben geboren op 11 
juli 1973 in edmonton 
canada. Zelf heb ik 
gevoetbald bij dos 
kampen en heb 
daar alle selecties 
doorlopen. Ben 
begonnen als 
jeugdtrainer op 
mijn zeventiende, 
heb daar vele jeugd 
teams getraind van 
e tm a. De laatste 2 
jaar samen met gerjo 
Vijge verantwoordelijk 
geweest voor de jo 
19-1. Verder heb ik een 
zoon die in november 
19 wordt en voetbalt 
in het tweede van dos 
kampen. Nu bij hatto 
heim , mee gegaan met 
gerjo om eens te kijken 
bij een andere club. 
Tot nu toe bevalt het 
me zeker al moet ik de 
gangen binnen de club 
nog wel beter leren. 
Heb wel het gevoel dat 
ze bij hatto heim de stap 
omhoog willen maken met het jeugdvoetbal. 
Binnen hatto heim ben ik assistent bij de jo 
17-1 en verantwoordelijk voor de jo 10 waar ik 
assistenten heb van oa het landstede. Hopelijk 
weten jullie nu een beetje over mij en als je meer 
wil weten kun je me altijd even aanspreken.

Mijn naam is Gerjo Vijge. 32 jaar 
oud en woonachtig in Zwolle. Ik ben 
getrouwd met Annelies en de trotse 

vader van, de inmiddels 1,5 jaar 
oude, Luuk. Ik ben werkzaam bij 

de firma VersAlert in Utrecht. 
Ik werk daar als medewerker 

buitendienst. VersAlert 
is een vers groothandel 
in bijvoorbeeld kant en 
klare maaltijden, salades, 
vleeswaren en vers vlees. 
Ik ben als trainer begonnen 
bij vv SEH in Heerde. Daarna 

heb ik 2 jaar de voetbalschool 
bij PEC Zwolle mogen trainen. 

De afgelopen 4 seizoenen 
ben ik trainer geweest bij DOS 

Kampen. Hier heb ik 4 jaar de 
JO19-1 getraind. Inmiddels is het 
tijd geworden voor een nieuwe 
uitdaging. Ik hoop deze te vinden 
bij sv Hatto-Heim JO17-1. Het is 
een zeer talentvolle groep met veel 
potentie. Het bevalt me tot nu toe 
heel goed bij Hatto-Heim. De club 
komt als zeer gemoedelijk bij me 
over. Ik hoop op deze manier iets 
meer van me zelf te laten zien. 
Mochten er desondanks toch nog 
vragen zijn dan kan je me altijd 
even aanschieten.

Sportieve groet,

Gerjo Vijge 
Hatto-Heim JO17-1
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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

snel en 
eigenzinnig
oplossingen
van nu
van cijfers naar 
toekomstplannen

hart voor 
resultaat

www.krcvanelderen.nl

Zwolle . Wezep . Ommen . Harderwijk . Apeldoorn

www.gewoonappeltaart.nl

SCHILDERWERK

GLASZETTENWANDAFWERKING

HOUTROTHERSTEL

SOUMANSCHILDERWERKEN.NL
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Rosmalen  
gerechtsdeur-
waarders bv
Rosmalen gerechtsdeurwaarders bv levert 
verschillende diensten aan een scala van 
opdrachtgevers.
Van facturatie, debiteurenbeheer, pre-incasso, 
minnelijk incassotraject tot schuldbewaking, maar 
ook juridisch advies, diensten die Rosmalen enkel of 
gecombineerd aan u kunnen leveren.
Met vestigingen in Breda, Utrecht, Sittard en sinds 
2017 ook in Almelo is het bedrijf breed inzetbaar en 
staan de medewerkers voor U klaar.
Voor iedereen een bekend gezicht binnen Hatto-Heim, 
Andries Agterhuis is een van de drijvende krachten 
achter Rosmalen gerechtsdeurwaarders bv

Kijk voor info eens op: rosmalendeurw.nl

JR signing
Trots is JR signing om 1 van de 5 hoofdsponsoren te zijn van sv Hatto-heim 1.
Al een jaar of 10 ben ik nu persoonlijk betrokken bij de vereniging en via deze 
steun wil ik graag bijdragen aan de verdere ontwikkeling van sv Hatto-heim. 
Een mooie vereniging met ruim 700 leden en veel enthousiaste vrijwilligers 
die het voetballen op zaterdag allemaal mogelijk maken.
Samen doorgroeien naar een nog completere organisatie waar plezier en 
prestatie samengaan. Het eerste elftal is het vlaggenschip maar kan alleen 
goed functioneren wanneer de rest van de vereniging ook blijft ontwikkelen. 
Samen maken we de vereniging tot een succes.
Wij als bedrijf werken landelijk en monteren reclame-uitingen aan gevels, op 
daken, op wagenparken etc. en leveren, monteren en onderhouden tevens 
uw reclameprojecten.
Daarnaast vinden wij het ook belangrijk in de directe omgeving iets te 
betekenen, vandaar dit sponsorcontract. Tevens zijn wij de leverancier van 
de doeken en borden rondom het hoofdveld.
Wij wensen alle leden, vrijwilligers en betrokkenen een heel fijn seizoen toe.

JR signing
Jarno Robijn

Winnen of verliezen ?

Een schildersbedrijf 
op de Veluwe met een 
grote voorliefde voor 
Hatto-Heim. Dat kan 

niet anders dan Pruis Schilderwerken zijn. Een familiebedrijf 
dat in bijna 90 jaar uitgroeide van een eenmanszaak tot 
een multifunctioneel schildersbedrijf met meer dan 45 
vakkundige schilders en glaszetters. Sebastiaan en Joachim 
van Olst, de eigenaren van Pruis zijn zeer verheugd om dit jaar 
hoofdsponsor te zijn van de vereniging. Beiden heren komen 
sinds hun kinderjaren al op het sportpark.

De geschiedenis van ons schildersbedrijf gaat terug tot 1930. 
De heer Pruis had net zijn schildersdiploma behaald toen hij zijn 
stoute schoenen aantrok en zijn eigen schildersbedrijf in Elburg 
startte. Wat begon met klussen voor familieleden en vrienden, 

groeide uit tot een bekend regionaal schildersbedrijf voor 
ambachtelijk schilderwerk. 

In 2000 werd Pruis Schilderwerken overgenomen door Koos 
van Olst. Hij liet de naam van het schildersbedrijf onveranderd, 
maar breidde wel het dienstenpakket uit. Naast schilderwerk 
beschikten zij ook over een glasservice en renoveren ze 
houtrot. In 2017 is het bedrijf in handen gekomen van zijn zoons 
Sebastiaan en Joachim. Sebastiaan werd het aanspreekpunt 
voor de commerciële kant van het bedrijf en Joachim nam de 
algemene zaken voor zijn rekening.

Inmiddels hebben wij meer dan 45 vakkundige schilders en 
glaszetters in dienst. Het klantenbestand is hierdoor zeer divers. 
Pruis werkt voor bedrijven, kerken, scholen, Verenigingen van 
Eigenaren (VvE’s) en natuurlijk ook voor particulieren. 

  nieuwe 
hoofdsponsoren5

Voor meer informatie:
Freeroad Mazda Zwolle
Andre van den Berg | Oscar van Veen
038 - 428 0300
info@freeroad.nl

Als ambitieuze mobiliteitsaanbieder 
met vertrouwen en geloof in het 
merk Mazda zet Freeroad zich de 
laatste jaren steeds nadrukkelijker 
op de kaart. Freeroad is sinds 2009 
al Mazda-dealer in Almere en kwam 
in 2015 in nieuwe handen. Door deze 
wissel hebben de huidige eigenaren 
Freeroad in korte tijd laten groeien als 
erkend automobielbedrijf door meer 
focus te leggen op klanttevredenheid, 
ondernemerschap en digitaal. Met 
de treffende slogan “Welcome to the 
family”  op de toegangsdeuren wordt 
het laagdrempelige en familiaire 
karakter van Freeroad extra belicht. 

In april 2017 werden de Mazda-
dealeractiviteiten in Zwolle overgenomen 
en werd een aanzienlijke uitbreiding 
van het bewerkingsgebied gerealiseerd. 
Exact een jaar later is in Zwolle een 

nieuw pand betrokken aan Molenland 
3 waar verdere invulling wordt gegeven 
aan de ambities van Freeroad en de 
uitstraling en merkbeleving die passen 
bij het merk Mazda. De nieuwe locatie 
van Freeroad, met misschien wel de 
mooiste Mazda-showroom van ons 
land, ligt op een prominente plek op een 
steenworp afstand van de snelweg A28 op 
bedrijventerrein de Vrolijkheid.
Met Oscar van Veen, één van de 
directeureigenaren, en Andre van den 
Berg, Chef Werkplaats, heeft Team 
Freeroad minimaal twee spelers in de 
gelederen die grote affiniteit hebben met 
het voetbal. Oscar heeft onder andere een 
nevenfunctie bij de KNVB en Andre is als 
liefhebber en voetbalvader al jarenlang 
betrokken bij s.v. Hatto Heim. “Om onze 
lokale betrokkenheid te duiden past 
deze samenwerking ons perfect.”, aldus 
Oscar. Freeroad hoefde dan ook niet lang 

na te denken toen het werd gepolst door 
Sebastiaan van Olst om als één van de 
nieuwe hoofdsponsoren op de shirts van 
het vlaggenschip te prijken. “Ik sta met 
gepaste trots te genieten langs de zijlijn 
bij het zien van de nieuwe tenues van ons 
eerste elftal”, aldus Andre. 
De bestickerde Mazda van Andre staat 
geregeld op de parkeerplaats bij s.v. Hatto 
Heim, maar het blijkt dikwijls zeker niet 
de enige Mazda. Recentelijk mochten wij 
een nieuwe Mazda CX-5 afleveren aan 
medehoofdsponsor Pruis Schilderwerken 
zodat Sebastiaan van Olst daarmee zelf 
ook de perfectie harmonie tussen mens 
en machine mag ervaren. 

Freeroad Mazda Zwolle zet 
zijn beste beentje voor ...

In de voetbal wereld, maar zeker ook 
in het bedrijfsleven, gaat het vaak niet 
alleen om het spel, maar ook om de 
knikkers. We willen altijd winnen en bij de 
beste horen. Dat is wel vaak het streven.
Hatto-heim heeft ongetwijfeld dezelfde 
ambities, ieder team, in iedere klasse en 
competitie wil winnen.
Winnaars hebben plannen, tactieken, visie, 
technieken, maar ook vaak geld! Ze zijn 
succesvol. Geld is niet de belangrijkste 
drijfveer om te winnen, maar het gevoel 
bij de beste te horen, dat geeft veel 
tevredenheid. Saturn petcare bv in Hattem 
helpt Hatto-heim graag de beste te zijn/ 
worden middels sponsoring. Dat doen wij 
al meer dan 10 jaar.
Saturn petcare bv betaat inmiddels 
meer dan 30 jaar en is de nummer 1 in 
Europa en nummer 6 in de wereld van 
petfoodfabrikanten. Na onder andere 
Nestlé (o.a. Purina ) en Mars ( Whiskas en 
Sheba) zijn wij de grootste private label 
fabrikant voor honden- en kattenvoeding 

van Europa. We produceren voor o.a. ALDI, 
Lidl, Edeka, Netto, maar ook voor Auchan, 
Rossmann, Trekpleister en Kruidvat, maar 
ook vele kleinere retail organisaties en 
dierspeciaalzaken in Nederland en de 
rest van Europa. Allemaal onder eigen 
huismerk van de winkelketen. Sinds een 
aantal jaren produceren we ook voor de 
Amerikaanse markt, o.a. voor Wallmart, 
een van de grootste retailketens in de 
USA met meer dan 3000 winkels. Wij zijn 
nog steeds sterk groeiend, investeren in 
gebouwen, machines en medewerkers 
onder het motto: “This is how WE CARE”. 
Dat moet ook, want alleen de beste 
medewerkers zullen overwinnen. Net als in 
de voetbalwereld. 
We trainen veel, we hebben plannen, 
we presteren iedere dag, 24 uur, 5 tot 6 
dagen in de week. De sterke groei vraagt 
om steeds meer goede medewerkers, 
zowel op gebied van Kwaliteit, Productie 
of Techniek, maar ook bij Research en 
Development, Supply Chain en Human 

Resource zoeken we sterke aanvulling 
met goede kennis en ervaring. Ook 
aankomende talenten op MBO- en HBO-
niveau die willen leren en ontwikkelen, 
bieden we ruime mogelijkheden
Ben je geïnteresseerd in ons bedrijf, of 
heb je specifieke ambities? Neem snel 
contact op met onze HRM afdeling die je 
alles kan vertellen over onze vacatures en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Of kijk eens 
op de site: https://werkenbijsaturn.nl
Winnaar willen zijn, bij de grootste van 
de wereld willen horen, iedere dag beter 
worden, dat past bij saturn, maar ook 
bij Hatto-Heim. Dit door inzet, passie, 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid 
te nemen bouwen we beiden aan sterke 
teams, die allen de ambitie hebben om 
te winnen. Dat is wat wij, maar zeker ook 
Hatto Heim zal willen.

Jan Ties Kram
Directeur saturn petcare bv
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WIJ LATEN 
JE SCOREN
WIJ LATEN
JE SCOREN

SCOOR 
DEZE OFFICIËLE BREDEWOLD VOETBAL

Het is tijd om doelen te stellen voor jouw organisatie. 
Bredewold kan het verschil maken in het opstellen van 
de juiste communicatiestrategie. 

Het afgelopen seizoen hebben wij al veel van onze klanten laten 

scoren. Onze strategie werkt! Kom dit seizoen langs voor een 

één-tweetje met één van onze profs. De bal mag je houden.

MAIL ONS OF BEL 038 - 376 33 90 VOOR EEN AFSPRAAK.

Strategie
gerben@bredewold.nl

Creatie
martijn@bredewold.nl

Web
stefan@bredewold.nl

Print
fred@bredewold.nl

Waarom als sponsor van de 
voetbaldagen? Eigenlijk vooral 
omdat zoveel vrijwilligers zich 
inzetten voor de jeugd.

Daar wordt de jeugd blij van en daar wil ik met mijn bedrijf 
graag onderdeel van zijn. Allemaal voetballers die met de 
naam van mijn kantoor op hun shirt lopen, de voorbereiding 
van de trainingen/dagen, de stormloop van aanmeldingen, de 
senioren die hun steentje bijdragen in de kantine en hand en 
spandiensten verrichtten. De voetbaldagen worden niet voor 
niets door iedereen positief omarmt. Over de voetbaldagen 
heeft iedereen zijn eigen belevenis, zijn eigen verhaal. Tuurlijk 
gaat het soms ook moeilijk om alles te organiseren. Het is net 
een bedrijf, daar gaat het ook niet altijd voor de wind. Maar 

als het resultaat uiteindelijk goed is dan geeft dat weer een 
kick. Sponsoren vind ik maatschappelijke betrokkenheid. 
Persoonlijk ben ik in kerk en politiek maatschappelijk 
betrokken en als bedrijf ben ik dat als sponsor onder andere bij 
Hatto Heim. Sponsoring ontstaat vooral door het persoonlijke 
contact, doordat ik vroeger zelf gevoetbald heb of omdat mijn 
kinderen allemaal gevoetbald hebben, of een neef die mij 
vraagt om zijn elftal te helpen aan inloopshirts. Verhalen zijn 
mooi, het doet je momenten herbeleven. Voor komend seizoen 
wens ik iedereen veel plezier in het spel, sportiviteit, goede 
resultaten en uiteindelijk mooie verhalen. Met vriendelijke 
groeten, Marinus Kers, mede namens mijn vijf collega’s, van 
Administratiekantoor Non Stop. Op de website staat wat ons 
team doen, als u iets meer wil weten: 
www.nonstopadvies.nl

VOETBALDAGEN 
S.V. HATTO-HEIM

VOETBALDAGEN
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IN BEELD

Gradus  
Dijkman 
Hallo ik ben Gradus Dijkman 53 jaar 
inmiddels en ik denk dat de meesten mij 
wel kennen.
Voor de gene die nog niet zoveel weten 
over mij.
Ik woon sinds 2011 in Wapenveld 
daarvoor ruim twintig jaar in Hattem.
Sinds ik in 1999 gestopt ben met mijn 
beroep slager, waren de zaterdagen voor 
mij een vrije dag.
Mijn zoon Jurian wilde graag op voetbal, 
dus ja dan ga je naar de mooiste club in 
Hattem en dat is Hatto-Heim.
2005 is hij dus op voetbal gegaan ,en 
vanaf die tijd ben ik zelf ook actief bij de 
club.
Helaas kan ik zelf niet deelnemen aan 
het spelletje voetbal , want ik heb een 
spierziekte  (HSP)’ (ziekte van Strümpell)
Maar er zijn nog veel meer dingen bij de 
club die je dan wel kunt uit voeren.
Ik doe nu voor de club als vrijwilliger de 

website (dit seizoen een héél vernieuwde 
site) Facebook, Twitter, Instagram.
Ook sinds het afgelopen seizoen beheer 
ik club tv, daar gaan we verder mee aan 
de slag om dit uit te breiden met meer tv 
schermen.
Omroeper tijdens de thuiswedstrijden 
van ons vlaggenschip mag ik ook graag 
doen, al hoe wel de situatie zo is dat ik 
de tribune helaas bijna niet meer opkom, 
maar de sponsorcommissie heeft een 
plan in een gedachten , dus dat wordt 
voor mij situatie erg gunstig gemaakt , en 
daar ben ik erg blij mee.
Wat het is? dat hopen we in het nieuwe 
seizoen te zien.

En wedstrijdsecretaris doe ik ook sinds 
een jaar of drie.
Zorgen dat de schema’s van de 
wedstrijden kloppen, maar het word 
wel steeds moeilijker om de velden in te 
delen.
Als club maken wij een groei door en dan 
kom je velden soms velden te kort.
En in de voorbereiding en winterstop 
oefenwedstrijden regelen voor de teams 
die graag willen voetballen.
En ja mijn grote hobby dat is foto’s maken 
van wedstrijden die er zijn op zaterdag.
Vanaf 08.30 uur ben ik meestal aanwezig 
op het sportpark, en maak dan foto’s 
vanaf de mini’s tot aan het eerste elftal.
Probeer zoveel mogelijk teams mee te 
nemen,en dan op zaterdagavond (soms 
nachtwerk)de foto’s bewerken en op 
facebook plaatsen.
En de vele reacties hier op doet je goed,en 
het blijft een leuk iets om te doen.
Maar voor ons staat nu een nieuw seizoen, 
ik heb er zin in en we zien elkaar zeker 
wel op ons prachtige sportcomplex van 
Hatto-Heim.

Gonny van Duinen legt  
verbinding met mensen.
Fotograferen is voor mij veel meer dan mooie plaatjes schieten. Goede foto’s 
brengen een gevoel over. Een herkenbaar beeld, dat door de compositie en 
aandacht die het iemand of iets geeft, ook verrassend kan zijn. Goede foto’s leven.
Bij elke fotosessie zoek ik naar de verbinding met mensen. Er is een relatie tussen 
de mens en de omgeving waarin ik fotografeer, maar ook tussen de mens en mij als 
fotograaf. Ik ben gespecialiseerd in bedrijfs,- portret en trouwfotografie.

Naast fotografie vormt sport een rode draad in mijn leven, ik combineer mijn werk 
als fotograaf met mijn liefde voor sport en voetbal in het bijzonder. Ik probeer dan 
ook altijd actie en emotie in één beeld te vangen en dit in de juiste compositie te 
kaderen! Ik heb bij Hatto- Heim zelf actief gevoetbald in het dameselftal. Dat is al 
weer een tijdje geleden, maar ik ben altijd binding blijven houden met de club door 
de vele vrienden die ik samen met Rob daar heb.

Ik maak al jarenlang voetbalfoto’s bij Hatto-Heim. Zo fotografeer ik al meer dan 8 
jaar alle elftallen jaarlijks en maak foto’s van wedstrijden en individuele spelers. 
Kortom veelzijdig en sportief.

www.gonnyvanduinen.nl

FILMPLOEG

M
et

 En
erg

ieVAN BELZEN

TECHNIEK
INSTALLATIE

Hattem, Netelhorst 9A

www.biteinstallatie.nl

Onze filmploeg nu 

zelf in de picture
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Puur, (h)eerlijk en ambachtelijk

Door boodschappen te doen 
bij Machtiglekker.nl!

10% van kassabon gaat 
rechtstreeks naar 

de clubkas!*

*niet in combinatie met andere actiecode. Hatto-Heim kantine is afhaalpunt.

Steun 
Hatto-Heim!

Exclusief voor
Hatto-Heim

leden!

Volg ons ook op*niet in combinatie met andere actiecode. Hatto-Heim kantine is afhaalpunt.

Boodschappen doen was 
nog nooit zo gemakkelijk

DE POSITIE VAN DOELMAN IS IN 
DE VOETBALLERIJ JARENLANG 
EEN ONDERGESCHOVEN KINDJE 
GEWEEST. HET IS ECHTER DE MEEST 
ONDERSCHATTE MAAR ZEKER OOK EEN 
CRUCIALE POSITIE IN EEN TEAM.

Tegenwoordig wordt er veel meer gevraagd van een keeper. Hij 
moet niet alleen ballen tegenhouden, hij geeft ook leiding aan de 
verdediging en hij is vaak ook de eerste persoon waar de aanval 
weer begint. 
Misschien is de doelverdediger dus wel de belangrijkste speler 
van het veld!
 
Om aan bovenstaande meer aandacht te geven heeft TC een 
aantal jaren geleden gevraagd aan een aantal “oud” keepers of 
zij niet wat konden betekenen in de opleiding van jonge keepers 
bij Hatto-Heim.   
 
In 2014/2015 is hier een start mee gemaakt. Er is een overzicht 
gemaakt van wat voor trainingen er bij welke leeftijd horen en 
afgesproken dat we alle keepers van Hatto-Heim en HMC, welk 

niveau ook, de techniek van het keepen zullen bijbrengen.
Het 1e jaar was het wennen, 2e jaar kregen we versterking van 
een aantal ervaren keepers te weten Erik Mensink en Jan te Have 
en een aantal assistenten. We konden de groepen beter indelen 
op niveau en leeftijd.  De keepersopleiding stond op de kaart en 
is nu ook vast ingekaderd bij Hatto-Heim.
In de zomer van 2017 is na een zeer kort ziekbed Erik Mensink 
overleden, dit heeft veel impact gehad op de keepers en de 
trainers. Afgelopen seizoen hebben we het zonder hem moeten 
stellen, dat was vreemd. Hij heeft echter wel wat neergezet en 
daar zijn wij hem nog dankbaar voor.
Komend seizoen zal ook Jan ten Have een stapje terug doen 
i.v.m. drukke werkzaamheden. 
Gelukkig staat de basis en afgelopen seizoenen zijn al meerdere 
trainers aangesloten zodat ook het seizoen 2018/2019 de 
keepersopleiding weer gewoon door kan gaan.
Zoals al aangegeven zijn alle keepers en keepsters van Hatto-
Heim en HMC vanaf J10 van harte welkom op de training die elke 
dinsdag gegeven wordt van 18.30u-19.30u. Aanmelden via de 
leiders.

Met sportieve groet,
Henk Wim van Noorel, Henri van Ommen, Simon Juk, Jorick 
Mensink en Henk van Gelder

KEEPERSSCHOOL HATTO-HEIM

Keepersopleiding  
 jeugd Hatto-Heim
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KAMPIOENEN 2017/2018

HMC11-1

J17-3

5E

7E

HMC13-1

MINIS

JO15-3

JO13-1
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Frissels staat van 1 april tot 1 oktober iedere vrijdag,
zaterdag en zondag en tijdens de vakantieperiode proberen 

we de hele week te staan. Als het regent staan we niet.

Voor het allerlekkerste
softijs, voor hoorntjes,

sundae’s, swissels,
milkshakes of sorbets
komt u naar Frissels.

Lekker genieten van een 
overheerlijk ijsje
op ons terrasje. 

Natuurlijk kunt u ook
gewoon een kopje koffie, 
een cappuccino of iets fris 

nemen.

Frissels 
Een belevenis

in IJs
Voor het allerlekkerste
softijs, voor hoorntjes,

sundae’s, swissels,
milkshakes of sorbets
komt u naar Frissels.

Lekker genieten van een 
overheerlijk ijsje
op ons terrasje. 

Natuurlijk kunt u ook
gewoon een kopje koffie, 
een cappuccino of iets fris 

nemen.

Frissels vindt u bij de carpoolplaats aan de Hattemse 
zijde onder aan de oude IJsselbrug.

b.meilink@ziggo.nl / 038-4443562 / 06-12490055

Frissels vindt u bij de carpoolplaats aan de Hattemse 
zijde onder aan de oude IJsselbrug.

b.meilink@ziggo.nl / 038-4443562 / 06-12490055

Lageland 7 hattem

T (038) 444 73 44

I www.schildersbedrijfvandieren.nl

Wij verzorgen o.a:
- uitbouw van keuken of kamer
- uitbouw erkers
- opbouw verdieping op garage of 
 woonhuis
- dakkapel / dakramen
-	 renovatie	en	onderhoud	woning	en	
 bedrijfsgebouwen
-	 verbouw	en	renovatie	van	badkamers
- nieuwbouw woonhuizen / schuren / 
 overkappingen
- kozijnen, ramen en deuren
- vervangen van kozijnen voor woonhuizen

Aannemingsbedrijf van Dieren
De	Netelhorst	7,	8051	KE	Hattem

Tel: 038 4447607, Mobiel: 06-53360261
Email: info@aannemingsbedrijfvandierenbv.nl

NET ALS AFGELOPEN 
JAREN ORGANISEERT DE 
VERENIGING S.V. HATTO-
HEIM OOK DIT JAAR  WEER 
HET MINIVOETBAL. 

Minivoetbal is er voor de kinderen met 
de leeftijd van 4 tot 7 jaar. Door de 
vele activiteiten en de enthousiaste 
begeleiding kunnen de kinderen op een 
plezierige manier kennismaken met het 
spelletje voetbal en de vereniging s.v. 
Hatto-Heim.
De kinderen kunnen kosteloos 
meedoen aan de activiteiten die worden 
georganiseerd.
Wat is er zoal te doen?
Elke zaterdagochtend is er van 09.00 tot 
10.00 uur Champions League-voetbal 

op het hoofdveld. De mini’s worden dan 
ingedeeld in een team van een bekende 
club zoals Barcelona, Juventus of andere 
grote clubs. Ze spelen dan in de tenues 
van deze clubs.
Onder begeleiding van de tune van de 
Champions League betreden de mini’s het 
hoofdveld waar er voor de toeschouwers 
de mogelijkheid is om de toppers toe te 
juichen of een handje te geven.
Hierna beginnen de wedstrijden. Elk 
team speelt 3 wedstrijden en tussendoor 
worden er penalty’s genomen. Twee 
keer in het seizoen is er een gezellige 
afsluiting.
Op woensdagmiddag is er de 
mogelijkheid om van 15.30-16.30 uur te 
trainen. Dit jaar zal de training begeleid 
worden door Joop Gerritsen die hulp 
heeft van enkele stagiaires. Tijdens deze 

trainingen worden er oefeningen gedaan 
waarbij balvaardigheid en vooral het 
plezier centraal staan.
In de wintermaanden (december t/m 
februari) zal er, vanwege de kou en 
vaak het slechte weer, niet meer buiten 
worden gevoetbald. In deze maanden zal 
er dan getraind worden in de zaal.
Verder worden in het seizoen 
verschillende activiteiten georganiseerd 
zoals het Sinterklaasfeest, Pietenvoetbal 
en het kersttoernooi. 
De mini’s worden begeleid tijdens de 
activiteiten die worden georganiseerd. 
Ook dit jaar zal de begeleiding en 
training verzorgd worden door Herman 
Haverkamp en Joop Gerritsen. Joop en 
Herman doen dit al jaren met veel plezier. 
De hoofdleiders zijn Klaas-Jan Ritzema 
en John Eikelboom.

MINIVOETBAL

MINI’S
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Zorg is meer dan medicijnen:  Denk  eens aan : 
de medicatierol, herhaalservice, handverkoop 
met medicatiebewaking, bezorgen, 
computerverbinding met de Isalaklinieken, 
huisartsen, Cosmeticalijn van Vichy, 

 gerobotiseerd, gecertificeerd,  
enz enz. 

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

Kruisstraat 22
Hattem

038-4445025
chocoladenzo.nl

A ZWARTEWEG 1, HEERDE  T (0578)  692 064  
W LAGEMAAT-HEERDE.NL

sloopwerken - asbestsanering -  
bodemsanering - grondwerk - infra - recycling - 

afvalinzameling - containerverhuur

Dorpsweg 20 (Hollewand-zijde) 

tel. 038 444 0248 

www.lankmanict.nl 

Uw computer - speciaalzaak 
Verkoop / Reparatie / onderhoud  

Ook APPLE 

 1 meter lekker eten
€ 17,50t.w.v. 

MOLECATEN
Herberg

e t e n  &  d r i n k e n

*bek i jk  de  act ievoorwaarden  op  de  achterkant

WAARDEBON
GRATIS

*

Kortingsbon! 
15% korting op 1 artikel naar keuze*

*met uitzondering van elektronische apparaten 

Like en volg ons op facebook 

en blijf op de hoogte van alle

acties en aanbiedingen!

www.facebook.com/MFstore 

Kerkstraat 30 Hattem

038-4578374

www.MFstore.nl 

15 % KORTING 
op 1 product naar keuze

Markt 7, Hattem, tel. 038 - 230 44 40
www.sylfleur.nl

15% KORTING 
OP HET HELE ASSORTIMENT

RONDWEG 70

Chinees Specialiteiten Restaurant

KOTA RADJA
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

Nieuweweg 44, 8051 EE Hattem
038 444 1656

1 GRATIS CONSUMPTIE

50% korting 
op een wasbeurt

Uitsluitend  inwisselbaar bij TOTAL de Hilst
burg. bijleveldsingel 2, Hattem

bon geldig tot: 31-12-2018

100 koude  hapjes voor €45
50 warme hapjes voor €17,50

 in te leveren tm 31 december 2018 

GELDIG TOT 1 JANUARI 2019

Zwijnenbergstraat 38
8051 ZB  Hattem
06-15648687
renate@renatehairathome.nl



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019 2928

MULDER
Autorijschool

Hattem

Wa a l s t r a a t  1 8  H a t t e m   |  Te l . / Fa x  0 3 8 - 4 4 4 3 8 8 4  |  M o b i e l :  0 6 - 5 3 2 1 2 7 0 0  |  w w w. b e r t v a n d e r k o l k . n l 

A a n -  v e r b o u w  &  r e n o v a t i e

Geldersedijk 73 Hattem

Te l . / Fa x  0 3 8 - 4 4 4 3 8 8 4

M o b i e l  0 6 - 5 3 2 1 2 7 0 0

w w w. b e r t v a n d e r k o l k . n l

A a n -  v e r b o u w  &  r e n o v a t i e

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

Koller Hattem BV            Hoopjesweg 2a            (038) 444 17 08            info@kollerhattem.nl            www.kollerhattem.nl

 Badkamers

 Verwarming

 Gashaarden

 Airconditioning

 Dakbedekking

 Klimaatbeheersing

 Duurzame energie

 Elektra

 Tegelwerk

TOTAALOPLOSSINGEN 

VOOR UW WONING OF 

BEDRIJFSPAND

Kortingsbon! 
15% korting op 1 artikel naar keuze*

*met uitzondering van elektronische apparaten 

Like en volg ons op facebook 

en blijf op de hoogte van alle

acties en aanbiedingen!

www.facebook.com/MFstore 

Kerkstraat 30 Hattem

038-4578374

www.MFstore.nl 

AC T I E VO O RWA A R D E N :
Deze bon  i s  ge ld ig  voor 
max imaal 4  personen

MOLECATEN
Herberg

e t e n  &  d r i n k e n

*

Molecaten 7 | 8051 PN Hattem | 038-4443483 
www.herbergmolecaten.nl 

15% KORTING 
OP HET HELE ASSORTIMENT

RONDWEG 70

Chinees Specialiteiten Restaurant

KOTA RADJA
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

Nieuweweg 44, 8051 EE Hattem
038 444 1656

1 GRATIS CONSUMPTIE

50% korting 
op een wasbeurt

Uitsluitend  inwisselbaar bij TOTAL de Hilst
burg. bijleveldsingel 2, Hattem

bon geldig tot: 31-12-2018

15 % KORTING 
op 1 product naar keuze

Markt 7, Hattem, tel. 038 - 230 44 40
www.sylfleur.nl

GELDIG TOT 1 JANUARI 2019

Zwijnenbergstraat 38
8051 ZB  Hattem
06-15648687
renate@renatehairathome.nl

100 koude  hapjes voor €45
50 warme hapjes voor €17,50

 in te leveren tm 31 december 2018 
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Wie is KOEN?
KOEN Vermogensbeheer is opgericht in 2015 door de 
partners van Blauwtulp Wealth Management. Uit passie 
voor het beleggingsvak en de wens om beleggen weer 
‘leuk’ en ‘herkenbaar’ te maken. Daarnaast wilden we de 
succesvolle aandelenstrategie, die voorheen alleen gevoerd 
werd voor portefeuilles van €1.000.000 of meer, voor een 
grotere groep beleggers beschikbaar te maken.

*) Rendementen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst.Aan beleggingen zijn risico’s 
verbonden die u moet kennen voor u gaat beleggen. De waarde van uw belegging kan fluctueren.

Wat maakt KOEN anders?
KOEN onderscheidt zich van andere vermogensbeheerders op 3 belangrijke punten:

1. Volgens KOEN bewegen de beurzen in cycli en zijn er perioden dat het beter is om niet 
(volledig) belegd te zijn. Als KOEN van mening is dat het risico te groot is, wordt het 
belang in aandelen tijdelijk teruggebracht en daarmee het risico verminderd.

2. Spreiding van het vermogen doet KOEN onder meer met een selectie van ongeveer 60 
(dit aantal kan variëren) individuele aandelen. Normaal gesproken worden dergelijke 
portefeuilles alleen gevoerd voor vermogens van minimaal €1.000.000.

3. Door de samenwerking met broker Lynx kan KOEN deze bijzondere manier van 
vermogensbeheer aanbieden tegen een scherp all-in tarief van 0,1% per maand, met 
een minimum van €20 per maand. 

En de resultaten?
De manier waarop bij KOEN wordt belegd, is gebaseerd 
op een jarenlang beproefde methode die voorheen alleen 
voor adviesklanten van €1.000.000 of meer werd gevoerd. 
Vanaf 1 januari 2016 is KOEN officieel van start gegaan met 
de volgende rendementen *) voor de aandelenstrategie 
(KOEN Ondernemend): 2016:17,5%, 2017: 16,4%, 2018 
t/m 20 juli:3,5% Zie voor meer informatie: www.koen.eu.

Voor wie is KOEN er?
KOEN is er voor iedereen die €25.000 of 
meer wil beleggen, graag zelf zijn of haar 
eigen keuzes maakt en veel waarde hecht 
aan kwalitatief goed beheer tegen een 
scherp en eerlijk tarief.

Starten met KOEN?
Starten met KOEN gaat eenvoudig en helemaal online, 

zonder papierwinkel. Het duurt ongeveer 20 tot 30 minuten 
en daarna is alles geregeld. 

Meer weten? Kijk op www.koen.eu of bel met KOEN op 085 0655444.

Tel 06 - 115 955 86  
Tel. Kantoor 010 - 302 7100
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De Supportersclub 
ondersteunt Hatto-Heim 
financieel om allerlei 
activiteiten te organiseren 
binnen onze mooie club, zowel 
voor de jeugd als voor de 
senioren. 

De supportersclub organiseerd o.a. 
Sinterklaasavond, klaverjassen, 
bowlingavonden voor de jeugd, 
Oktoberfest en de jaarlijkse familiedag. 
Wij ondersteunen niet alleen bij 
activiteiten. Ook helpen wij bij andere 

zaken die binnen de vereniging nodig 
zijn, zoals het opknappen van de kantine 
en de keuken. De Club van 100 is in het 
verleden opgericht om grotere projecten 
binnen de vereniging te ondersteunen. 
Zoals het bouwen van de tribune, het 
verbeteren van de kleedkamers en de 
aanleg van kunstgras.

OOK DE KOMENDE JAREN WIL DE 

SUPPORTERSCLUB HATTO-HEIM 

FINANCIEEL ONDERSTEUNEN

Graag zien wij jouw lidmaatschap 
tegemoet! Laten wij met zijn allen Hatto-

Heim verder helpen met toekomstige 
projecten. Wij zorgen, samen met 
de activiteitencommissie, dat er ook 
volgend jaar weer genoeg activiteiten op 
de kalender staan. Daarvoor hebben wij 
ook jouw steun nodig.

WAT KOST HET OM LID TE WORDEN?

Ook volgend jaar willen we de club 
weer financieel steunen!  Maar dit gaat 
niet vanzelf. Om lid te worden van de 
Supportersclub of Club van 100 moet u 
onderstaande antwoordstrook in vullen 
en inleveren bij de supportersclub.

Word nu lid van de Supportersclub  
of Club van 100 van Sv Hatto-Heim!

SUPPORTERSVERENIGING

Je krijgt 1 Total Clubpunt per getankte liter motorbrandstof. Tank je Total 
Excellium? Dan krijg je maar liefst 2 Total Clubpunten per liter! Op alle overige 
aankopen, met uitzondering van tabak, telefoonkaarten, krasloten, postzegels 
en soortgelijke (service-)artikelen, krijg je 1 Total Clubpunt per euro*.

SCOOR GELD VOOR JE CLUB

SPAAR Clubpunten, selecteer je favoriete amateur voetbalclub en Total doneert het 

equivalent van je gespaarde saldo aan je voetbalclub!

SPAAR Total Clubpunten, selecteer je favoriete amateur voetbalclub en Total doneert 

per afgenomen liter 1 Clubpunt aan jouw voetbalclub!

SPAAR Total Clubpunten voor jezelf en voor je favoriete amateur voetbalclub

MET ELKE TANKBEURT verdien je geld voor jouw favoriete amateur voetbalclub

TOTAL keert aan het einde van het voetbalseizoen de gespaarde Clubpunten uit in 

contanten aan de voetbalclub

MOEDIG iedereen aan mee te sparen, want die euro’s kan jouw vereniging natuurlijk 

goed gebruiken

TOTAL CLUB VOETBALACTIE

www.total.nl/ 
nieuw-lid-inschrijven
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Klantbeoordelingen 

9.3/10
op basis van ruim 1700 beoordelingen

Voor 21:30 uur besteld
morgen in huis

Gratis verzending
vanaf €20,-

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Klantbeoordelingen

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Klantbeoordelingen

Grootste assortiment
uit voorraad leverbaar

Nr. 1 webshop in 
kitten en lijmen
Nr. 1 webshop in 
Kitcentrum.nl

Vliegensvlugge
levering

Passi� voo� Creati�
Vind je het ook lastig om ingewikkelde processen aan 
iemand uit te leggen?

Wil je ook je eigen strategie of visie met visuals vormgeven 
maar je weet niet hoe?

Wil jij ook een waardevolle verslaglegging van jouw event?

Wil je werken aan je visie samen met je team met veel 
interactie, visuals en concrete doelstellingen? 

Door een tekening kan ik vorm geven aan jouw verhaal, 

waardoor ingewikkelde zaken helder en eenduidig worden.

Neem vrijblijvend contact met me op!

T 06-12030995
www.letsgoart.nl

info@letsgoart.nl

Let’s go social!

Vorig jaar mochten wij zowel in de 4e klasse als in de 6e klasse een kampioenschap 
vieren. In de 5e klasse werd de strijd helaas op het laatst verloren. Het is mooi om te 
zien dat wij 4 teams hebben waarbij naast plezier het willen winnen hoog in het vaandel 
staan.  Het zou mooi zijn als wij volgend jaar in staat zijn een 8e elftal te kunnen vormen.
De lagere senioren hebben hun eigen Technische Commissie opgericht en zijn zo veelal 
zelfsturend. 

Naast het plezier in het voetbal (ondanks de respectabele leeftijd van sommigen) zijn de 
lagere senioren ook zeer betrokken bij de club. Zo zijn tal van spelers lid van de nodige 
commissies en besturen of zijn zij leider of trainer van diverse jeugdteams. Daarnaast 
zorgt hun aanwezigheid in het clubhuis natuurlijk de nodige gezelligheid en voor de 
nodige inkomsten voor de clubkas. Kortom een mooie groep mannen die het beste voor 
hebben met hun team en vooral ook de club.

De lage senioren zijn dit seizoen binnen Hatto-Heim 
vertegenwoordigd met 4 teams. Hiervan spelen er 2 in de 
4e klasse en 2 in de 5e klasse. In tegenstelling tot vorig 
seizoen  hebben de teams dit seizoen een ruime bezetting. 

LAGE SENIOREN

De lage  
senioren

Geen selectie,  
wel belangrijk voor  

de vereniging
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Verschillende parels van de historische binnenstad zorgen voor
een authentieke sfeer. Het oorspronkelijke herenhuis waarin
Grand-Café Banka is gevestigd, behoort als rijksmonument
eveneens tot het beschermd stadsgezicht.
De plek waar u uit bent en zich toch thuis voelt...
Nog maar een paar jaar in Hattem maar nu al een begrip!
Dat is Banka, met een prachtig terras gelegen tussen de mooiste
panden van Hattem.
Passie voor het vak , gevoel voor gastvrijheid en waar onze gast
net dat extraatje krijgt wat hij verlangt. Een ideale plek om te genieten 
van een van de beste cappuccino’s van de omgeving of een
Hattems biertje van de tap.
De plek waar kwaliteit hoog in het vaandel staat maar waar
een middag of avondje uit zeker niet duur hoeft te zijn..

Grand-Café Banka - Markt 5 - Hattem -038-2306304

Rustiek genieten

EEN NIEUW SEIZOEN 
OP SPORTPARK HET 
ACHTERVEEN

E en nieuw seizoen 
op sportpark het 

Achterveen is 
begonnen. Het seizoen 2018 
– 2019 beloofd ons weer 
mooie momenten te gaan 
brengen. En voor ons als 
geel-blauwen beginnen wij 
een nieuw seizoen met een 
overzicht van alle teams in 
een presentatiegids.

Afgelopen seizoen hebben wij als 
sponsorcommissie een mooi seizoen 
gehad. Het hoogtepunt hiervan was zeker 
het bezoek met onze sponsoren aan de 
wedstrijd Bayern Leverkussen – Stuttgart. 
Een fantastische dag waarin wij veel 
voor onze sponsoren hebben mogen 
betekenen. Ook dit seizoen zijn er plannen 
om weer veel voor onze sponsoren te 
kunnen betekenen. Want wij hebben ook 
dit jaar weer de hulp van onze sponsoren 
hard nodig.
Op sponsorgebied is er veel gebeurd. 
Na 25 jaar één hoofdsponsor te hebben 
gehad, hebben wij er nu maar liefst 
vijf! Saturn Petcare, Mazda dealer 
Freeroad Zwolle, JR Signing, Rosmalen 
Gerechtsdeurwaarders en Pruis 
Schilderwerken vormen het kwintet als 
hoofdsponsors. Alle sponsoren hebben op 
hun eigen manier een fijne verbinding met 
onze vereniging. Hiermee zijn wij voorzien 
van een solide basis op het gebied van 
sponsorschap. Met het aantrekken van 
deze nieuwe sponsoren nemen wij ook 
afscheid van onze vorige hoofdsponsor 

Veluwenkamp Groen. 25 jaar lang 
waren zij verbonden aan het shirt van 
ons vlaggenschip. Nu zullen de nieuwe 
hoofdsponsors in verschillende opzet te 
zien zijn op de shirts, kleding en tassen.

Niet alleen zijn er 5 nieuwe hoofdsponsors 
bijgekomen. Ook hebben we een tiental 
nieuwe sponsoren mogen verwelkomen 
bij onze vereniging. Hierdoor hebben 
we een mooie stijging gerealiseerd met 
onze sponsoren en inkomsten. Een 
stijging die zeker gewenst is door de 
nieuwe plannen die wij willen realiseren. 
Plannen waarmee we onze vereniging 
verder kunnen professionaliseren en het 
nog beter in beeld brengen van onze 
sponsoren. De herkenbare 
doeken achter de goals zullen 
worden uitgebreid en er 
komt een TV- en Radiokamer 
langs het hoofdveld. Een 
verhoogde plaats waarvan 
de wedstrijden goed kunnen 
worden verslagen voor de journalistiek. 
Tevens zijn er de plannen om de oude 
kleedkamers te verbouwen. Een project 
waarvoor wij ook de benodigde gelden 
willen reserveren. 

De Jeugdsponsorgroep bestaande 
uit Bultman-Hartholt, de Jong & laan, 
Notariaat Hattem en Veldkamp & Stam 
Makelarij zijn dit seizoen nog sponsoren 
bij de jeugd. In het najaar zullen wij met 
hen om de tafel gaan om voor de komende 
jaren weer de jeugd te sponsoren. 
Daarbij zal er dit jaar voor de gehele jeugd 
nieuwe shirts, pakken en tassen komen. 
Een hele operatie waarbij wij trots en 

dankbaar zijn dat wij terug kunnen vallen 
op deze sponsorgroep.

We hopen er als Sponsorcommissie weer 
een bruisend seizoen van te kunnen 
maken. Maar zoals u al leest kunnen 
we dat niet alleen. U kunt daar ook een 
steentje aan bijdragen door uw aankopen 
te doen bij onze sponsoren. En bent u nog 
geen sponsor? We verwelkomen u graag 
bij de S.V. Hatto-Heim.

Met Sportieve groet,
Sebastiaan van Olst

We hopen er als  

een bruisend seizoen van 

Sponsorcommissie weer 

te kunnen maken.

Wilt u meer weten over de 
sponsormogelijkheden  
bij S.V. Hatto-Heim?

Kijk dan op onze website  
www.svhattoheim.nl. Onder het 
hoofdstuk sponsoring vindt u alle 
informatie. Ook kunt u contact 
opnemen met Sebastiaan van Olst 
tel: 0655144853 of een mail sturen 
naar sponsoring@svhattoheim.nl
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vt

ACHTERSE RIJ  Albert Kraan(Assistent scheidsrechter)Bert Hoogland(Keeperstrainer)Joep van Apeldoorn ,Sander Nijkamp ,Twan van Rijssen ,Maurits 
van Olst ,Jelmer van der Velde ,Aron Winkelhorst , Henk Huisman(Teammanager)Melissa Bouwmeester(Verzorgster)

MIDDELSTE RIJ Iwan Muller ,Laurens Admiraal , Winand Meilink , Noah Brommer , Niels van der Velde , Marcel van Walderveen(Hoofdtrainer),Michel 
Koridon ,Robin Metselaar , Kyle Olaria , Brent Veldkamp.

VOORSTE RIJ Bram Neuteboom , Peter Sikkema , Elnathan van Dijk ,Brian Mensink , Robin van Dijk , Gerben van de Worp , Jorn Kroes , Patrick Mensink

1E SELECTIE s.v. HATTO-HEIM SEIZOEN 2018/2019
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2E+3E

4E

RIJ2 Rik Bultman, Jarno Visser, Arne v/d Streek, Remco van Gulik, Arwin van Gelder, Jaap Sobering, Around Teuben, Jan van Heerde, Jan de Jonge

RIJ1 Mart de Meij, John Eikelboom, Maarten Teuben, Christian Bultman, Arend-Jan Maatkamp, Marc Plender, Jim Robbe

RIJ2 Gerard van der Kolk, John van ‘t Ende, Johan van Es, Sebastiaan van Olst, Klaas-Jan Ritzema, Jan-Peter Hoogers

RIJ1 Henk van Gelder, Edwin Otten, Edwin Oosting, Nick Ansmink, Bob van Keulen, Paulus v/d Kolk, Patrick v/d Wal

5E

6ERIJ2 Jeroen Holweg, Arjen Eghuizen, Mike Lemstra, Rene van Dieren, Rinie v/d Worp, Nick Stouwdam, Jeroen Klomp, Harmen v/d Worp

RIJ1 Joel van Piekeren, Rick van Erven, Ruben van Dieren, Tom Montfrooij, Vincent van Horn, Gert-Jan Jonker, Remon van Essen.

TEAMS
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RIJ2  Richard van Hoorn, Jack van den Hooff, Jordy van den Berg, Christian Thijssen, Timon Bergsma, Sven Lindeboom, Karel 
Schoenaker, Leroy Bouwmeester, Edwin Doorn, Michael Groeneveld

RIJ1 Robert Eisema, Maurice Groeneveld, Andy van Erven, Nick Korenromp, Marc Kroese, Arjan Fiechter, Mark Eilander

ACHTER  Klaas-Jan Ritzema, Joop Gerritsen, Stijn Eikelboom, Abisha Blankvoort, Lenn Ritzema, Devian Bakker, Noah Veen, 
John Eikelboom

VOOR Noud Eikelboom, Jelle van Guilik, Jesse Haas, Rowan Bastiaan, Mats Aalvanger

7E

MINI’S

RIJ2  Klaas-jan Ritzema, Noah Ritzema, Timo Bos, Jayden Haas, Sam Leuriunk, Edgar Leurink

RIJ1      Maarit Dwarshuis, Tim Ruitenberg, Daan Kroeze.

RIJ3  Wichert Sleurink, Wilco Liefers

RIJ2 Gerjo Helmholt, Chris van Guilik, Kay Sleurink, Kobe Liefers, Edwin Oosting

RIJ1 Siem Oosting, Bjorn Beugelink, Lorann Helmholt.

J08-3

J08-2

TEAMS
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JO8-1

JO9-3

RIJ3 ARJAN VAN HOORN, ERIK MOSTERT, HANS-PETER GOSSINK

RIJ2 SIL VAN HOORN, ROSALIE VISCH, JOEP MOSTERT, JOOP EIKELBOOM

RIJ1 BOAS BERVOETS, LEON GOSSINK, GUUS VERWEIJ

RIJ2 NAOMI EIKELBOOM, DUCAN DWARSHUIS, MERLIJN BAKKER, SEBASTIAAN PORTIER

RIJ1 DANIEL VAN HOUSELT, JAEL ZOMER, SIMON PORTIER.

JO9-2

JO9-1

RIJ2 ABEL KOREVAAR, LUCAS VAN MEULEN, SEM VAN PIJKEREN, WIETSE KOREVAAR, HENRY BREUNIS 

RIJ1 TOON MENTSINK, NIELS BRUINS, HIDDE MORRE

RIJ2 MARTIN MULDER, ROBIN BRAND, PEPE VEENHOF, NAUT BRIENESSE, LASSE FIJN.

RIJ1 RENS MULDER, THOMAS BONGERTMAN, DJARANO BALUBUN, BRAM LOO

TEAMS
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JO10-4

JO10-3

RIJ2  Sebastiaan van Olst, Kendal Nikkels, Laurens Schrooten, Divaio Balubun, Roan Kloppenburg

RIJ1  Twan Nagelhout, Jesse van Olst, Ruben Dirksen

RIJ2  Marc Nijhuis, Surya Gopasamy, Robin Nijhuis, Lars Bakker, Jesse Niemeijer, Roan Kloppenburg

RIJ1  Storm Pots, Rutger Verweij, Finn Voorberg

JO10-2

JO10-1

RIJ2  Wilco Liefers, Michiel Wolters, Filip Schuurman, Tobias Liefers, Elias Vosselman, Rowan Kloppenburg, Marco Schuurman

RIJ1 Nick Poortenma, Nick van Leeuwen, Thiermo Kouyate, Jim Seijbel.

RIJ2  Ernst Bouwmeester, Stefan Ruiter, Chiel Beugelink, Robbin Hoekert, Rowan Kloppenburg, Frank Dekker

RIJ1 Alex van der Ree, Bram Merkx, Jesse van der Ree, Jesse van vreeswijk, Stan Dekker

TEAMS
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JO11-2

JO11-1

RIJ3  Ruben Teuben, Sil van Hoorn, Rene Veltkamp, Harolt Rook,

RIJ2  Tycho Rook, Marc Schoonhoven, Daan Mulder, Tim Veldkamp, Rick Rook

RIJ1  Jesse teuben, Tom Portier, Jip Daals, Esra Brommer, Timo de Lange

RIJ2 Sebastiaan Eilander, Rens Karsing, Steijn Morren, Tom Fritsen, Tom Hulleman, Jente Boersma, Erik Rave

RIJ1  Tom Schultink, Viggo Toren, Mike van Leeuwen, Benjamin Eilander, Ramon Rave

JO12-3

JO12-2

RIJ3 Mark Nijhuis, Pascal Docter, Henk Wim van Norel 

RIJ2 Dean Docter, Hidde van den Berg, Jeroen de Haas, Ward van Noorel, Sander Nijhuis

RIJ1  Rowan Boeve, Sven den Besten, Jaime Eusebio Eustaquio, Dani Bastiaan

RIJ2  Sil van Hoorn, Youri Coenen, Bjorn Schakelaar, Ralf Teuben, Julian ter Velde, Ruben Teuben

RIJ1 Thijs van Leussen, Marijn van der Beek, Ruben Katoele, Joep Vos,

TEAMS
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JO12-1

JO13-2

RIJ2 Twan van Rijssen, Keanu Verheij, Michiel Achterhuis, Ravel Rave, Sil van Rijssen, Marlon van Motman Gertjan Zieleman

RIJ1 Morris Hol, Gido Plette, Esra Willemsen, Thijs Zieleman

RIJ2  Harold Rook, Sebastiaan van Keulen, Jasper Spannenberg, Sem Achterhuis, Sander van Dijk, Tom Schoonhoven, Dinarte 
Eusebio Eustaquico.

RIJ1 Maurits Dijs, Chris Wachtenberg, Milan Immeker, Stan van den Berg, Julian Drost

JO13-1

JO14-1

RIJ2 Harry Rave, Jasper Rave, Levi Voorberg, Brechtje Morren, Lutijn Visser, Nils Fijn, Harold Rook 

RIJ1 Delana Kloosterman, Noud Holtdijk, Tobias Lootens,Milan Immeker, Bas Rook, Jelte de Vries

RIJ3  Elnatan van Dijk, Wiliam Eghuizen,  

RIJ2 Edwin Oosting, Daan Teuben, Joel Knigge, Noah van Oene, Carlvin Huisman, Mika Brommer,Joshua Van Ommen, Jorn Kroes

RIJ1 Mart Dekker, Marten van Vreeswijk, Sil Oosting, Quinten Leppink, Joep Kroes, Marnix Eghuizen

TEAMS
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JO15-2

JO15-1

RIJ2 Michel Kijl, Nando Kijl, Sem Schoonhoven, Julian Bakker, Joel van Es, Ruben Spannenberg, Dennis v/d Kolk, Evert Agterhuis

RIJ1 Milan Elzen, Robin Grolleman, Thomas v/d Beek, Milan Veldkamp, Wouter de Lange, Jochem van Dieren, Lorenz van Beek

RIJ2 Arjen van Pijkeren, Jorian Wolff, Vigo Kroes, Kasten Dijs, Thom Langevoord, Jan-Willem Dijks, 

RIJ1 Robin van der Ziel, Lasse v/d Berg, Jasper de lange, Esmer van Gelder, Simon v/d Worp, Thomas Koele, Dylan Mulder

JO17-3

JO17-2

RIJ2  Chendo Oene van, Stefan van Erven, Niels Veluwenkamp, Wouter Wiggers, Gijs Edelijn, Marijn Dokter, Manoah Wingers, 
Cor v/d Berg

RIJ1 Leandro Borst, Caleb Sagel, Angelo Kraan, Arjan v/d Wal, Jeffrey van der Beek, Thomas van Erven

RIJ2 Lucas Muller, Isac Arntz, Renzo Toren, Sjoerd Kinket, Roan Kloppenburg, Thijs Schoenmaker, Bas Hulsbergen

RIJ1 Colin Niemeijer, Lars Zieleman, Jan Agterhuis, Jens de Boer, Stijn Praat, Maurice Nieuwenhuis.

TEAMS
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JO17-1

JO19-2

RIJ3 Sil van Hoorn, Roan Kloppenburg, Ivar De Vries, Bas Behrens, Fokke Jan Middendorp, Maurice Nieuwenhuijs, Stan van 
Noorel

RIJ2  Jason van de Meulen, Ward Willemsen, Dirk Evert Agterhuis, Bas Ansmink, Jens de Boer, Lauren Leppink, Evan Brommer, 
Gerjo Vijge

RIJ1 Colin Niemeijer, Lars Zieleman, Merlin van Diepen, Wesley Bekedam, Stijn Bos, Tim Schuurman

ACHTER Henk van der Ziel ,Jonathan Slagter , Harm Koekkoek ,Tom Ansmink ,Noah Boomgaard ,Sander van der Ziel

ZITTEND: Mart Tijssen , Ruben Teuben , Bram de Jongh , Thomas Bakker , Rick Blom , AndrÈ Rave , Ryan Kwakkel

MO11-1

RIJ2  Roelof Talen (trainer); Yannick van Gelder; Tom Ansmink; Noah Boomgaardt; Sander Westrik; Mees Prins; Bert van het Ende 
(leider)

RIJ1 Jonathan Slagter; Jeff van Beek; Lennard van de Worp; Jorick Mensink; Bram Huisman; Niels Messerschmidt; Ryan Kwakkel

RIJ2  Angelica Schakelaar,  Chenna Beekman, Lotte Schakelaar, Tamar Suiker, Eva van der Kolk, Britt Lemstra, Jaqulien van de Beek

RIJ1  Roy Lemstra, Esmeralda van de Beek, Brit Docter, Jara Bekedam, Britt Brink, Paulus van der Kolk

JO19-1

TEAMS
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MO15-2
RIJ2  Nyara Messerschmidt, Leonie Drost, Linde Plette, Yvonne van Dieren, Rommie le Feber, Fiep Veltman, Juliet Katoele, Britt 

Hendriksen

RIJ1 Marien van Stegeren, Lisa Rietberg, Willemijne de Jonge, Jasmine Berends, Elise v.d. Pol, Annemijn Kraan

MO13-2

MO13-1

RIJ2 Rutger Broekhuis, Esme Diekman, Sjarella Spijkerman,Aissatou Kouyate, Zoe v.d. Kolk, Floor van der Kolk

RIJ1 Esther van Belzen, Jara Bekedam, Iris van der Worp, Alysha Kasperink, Tessa Bos, Laura Broeksema

RIJ2  Hanna van ‘t Ende, Esme Schakelaar, Hayly Nikkels, Annika Werkman, Senna Borreman, Jael Kloppenburg, Anouk 
IJspeert 

RIJ1 Rutger Broekhuis, Romy de Korte, Fiene Broekhuis, Julia van der Kolk, Tara Kraan, Maud van der Horst, Laura Broeksema

TEAMS

MO15-1 RIJ2 Wim Kloezeman, Lisa Kloezeman, Mardou Bakker, Rosalie Schokker, Tessa Nijhuis, Hadassa v.d. Pol, Esmee Voskuil, Wim Bakker

RIJ1  Beau van Essen, Lara Breunis, Romee de Vries, Nayla Kwakkel, Floor Bos, Jeanine Schoenmaker, Mirthe Teuben
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MO19-1

MO17-1

RIJ2 Kim Blankvoort, Anouk Jonker, Kim Busscher, Elise Bos, Merlin Bakker, Esmee Halfwerk

RIJ1 Marien van Stegeren, Soraja Witteveen, Emma van ‘t Ende, Romy de Graaff, Nienke Brem

RIJ2 Lisa Brink, Isa v.d. Kolk, Frederique Zomerdijk, Yvet v.d. Grift, Dewi Boerman, Dewi Wagenaar,Daphne Hoogeboom, Cynthia 
van Zoelen, Kim van Essen

RIJ1 Anita Wagenaar, Chanouk Holtland, Demy Smelt, Celeste Hoogeboom, Emma v.d. Worp, Inge Topfer, Manon van Stegeren, 
Roos Dekker, Jeroen Zomerdijk

TEAMS

VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

Zuidwal 52,  Hattem

www.posthuis.eu

038 - 444 32 33

Uw makelaar
 in Hattem 

en omgeving

ZWOLLE

HATTEM

WEZEP

WAPENVELD

HEERDE

Wij hebben voor u een ruime 
collectie aan nieuwe stads-,
tour-, sport- en elektrische 

fietsen en een breed scala aan 
2e hands fietsen.

WORD NU LID 
VAN DE 

SUPPORTERS-
VERENIGING
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JEUGDSPONSORGROEP

Wordt uw tuin te vol,                       
of wilt u meer licht? 

Onze werkzaamheden zijn o.a. 
• snoeien van bomen en heesters 
• heggen knippen 

Parkweg	21																													pro-ap@kpnmail.nl	
8191	JK	Wapenveld																																																																																															
Tel.	038-4479762																			www.pro-ap.nl	

Ridderstraat 17, Hattem,

telefoon 038 - 444 22 25

www.vandenbergtechniek.nl

Betrouwbaar - Snel
- Vakkundig

Alles op het

gebied van

installatietechniek
Leliestraat 47 Nieuwesluis 35
8051 CX  Hattem 8064 EA Zwartsluis.

• 

• 

• 

• 

Tel.: 038-4448066 www.pierik-stuc.nl
Fax: 038-4449905 info@pierik-stuc.nl

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw

Leliestraat 47 Nieuwesluis 35
8051 CX  Hattem 8064 EA Z

Nieuwesluis 35
attem 8064 EA Zwartsluis.

Tel.: 038-4448066 www.pierik-
Fax: 038-4449905 info@pierik-

tengevel

itwerk

rpleisterwerk

tengevelisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamh

• Nieuwbouw/verbouw

4448066 www.pierik-stuc.nl
4449905 info@pierik-stuc.nl

l

werk

lisolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw

Tel.: 038-4448066
Fax: 038-4449905

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen s

• Lijsten e

• Restaura

• Nieuwbo

Tel.: 038-4448066
Fax: 038-4449905

• Buitengevel

• Spuitwerk

• Sierpleisterwerk

• Buitengevelisolatie 

• Binnen stuk

• Lijsten en or

• Restauratie

• Nieuwbouw

4448066 www.pierik-stuc.nl
4449905 info@pierik-stuc.nl

erk

isolatie 

• Binnen stukwerk

• Lijsten en ornamenten

• Restauratiewerkzaamheden

• Nieuwbouw/verbouw

www.bowlinghattem.nl

* Kinderfeestjes
* Familiefeesten
* Bedrijfsfeesten

JEUGDSPONSORGROEP NIET MEER 
WEG TE DENKEN BIJ S.V. HATTO-HEIM

De jeugdsponsorgroep van s.v. Hatto-Heim bestaat 
dit jaar al voor het achtste seizoen uit de sponsoren: 
Bultman Hartholt Assurantiën & Hypotheken, De 
Jong & Laan Acccountants, Notariaat Hattem en 
Veltkamp & Stam Makelarij. Vanaf het seizoen 
2011/2012 staan hun namen op de shirts, tassen 
en trainingspakken van alle jeugdleden van s.v. 
Hatto-Heim. 

In het verleden had elk team zijn eigen sponsor. Vaak was het 
geen probleem om sponsoren te vinden voor de standaard 
jeugdteams maar voor de overige teams was het vaak zoeken 
maar een sponsor. Spelers die speelden in een standaardteam 
‘kregen’ meer aandacht dan de andere teams en dat was vaak 
te zien aan de kleding. Dit moest anders vond de Stichting 
Sponsoring

De stichting Sponsoring heeft in 2010 gekeken naar 
mogelijkheden om alle voetballende jeugdleden hetzelfde 
kledingpakket aan te bieden. Nadat er diverse gesprekken 
waren geweest is de jeugdsponsorgroep ontstaan. De sponsoren 
hadden de nadrukkelijke wens, net als de Stichting Sponsoring, 
dat er geen onderscheid gemaakt zou worden in de kleding 
voor de diverse leeftijdsgroepen. In het seizoen 2011/2012 

hebben alle 300 jeugdspelers een shirt, een voetbaltas en 
een trainingspak ontvangen. Een fantastisch gebaar van deze 
sponsoren. Om iedereen te voorzien van de juiste maat kleding 
wordt deze elk jaar weer ingenomen aan het eind van het seizoen 
en aan het begin van het volgende seizoen weer uitgegeven 
zodat elke speler trainingspak heeft met de juiste maat. Dit wordt 
geregeld door Gerard en Ina Stouwdam. De sponsorcommissie 
wil Gerard en Ina bedanken voor het prima regelen van de 
kledinguitgifte en hoopt dat zij hier nog jaren mee door willen 
gaan. 

Voor het seizoen 2015/2016 moest alle kleding worden 
vervangen. Al snel bleek dat de Jeugdsponsorgroep hun contract 
wilde verlengen al moest er wel onderhandeld worden door de 
Stichting Sponsoring omdat het aantal jeugdleden inmiddels 
naar bijna op 375 was gegroeid. De kosten voor het totaal waren 
gestegen, maar gelukkig kon er een nieuw verbeterd contract 
worden ondertekend.  

De Stichting Sponsoring zal de komende maanden gebruiken om 
de gesprekken met de Jeugdsponsorgroep op te pakken omdat 
het huidige contract eindigd aan het eind van dit seizoen. “Wij 
hopen als vereniging van harte dat de Jeugdsponsorgroep nog 
jaren verbonden zal blijven aan s.v. Hatto-Heim en wij bedanken 
de sponsoren voor hun bijdrage en betrokkenheid van de 
afgelopen 8 seizoenen bij onze jeugd “, besluit Sebastiaan van 



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019 6362

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

Chinees Specialiteiten Restaurant

KOTA RADJA
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

Nieuweweg 44, 8051 EE Hattem
038 444 1656

Tel. 06-53750154



COMPETITIE-INDELING 3E KLASSE C OOST
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Voor al 
uw fiets 
plezier 

Kruisstraat 12 Hattem 
038-4441535 

Distelhoeve 11 Hattem 
038-4441461 

KAPPER ?

ELSE..!

Werkerlaan 93   - Stadshagen - 038-4237773
Kruisstraat 18   - Hattem        - 038-4447600

ROUVEEN SC 
Sportpark Rouveen 
Korte Kerkweg 22 
7954 GC Rouveen 
0570-640444 
 
 
SWIFT ‘64 
Sportpark Swift 64 
Sportweg 6 
8255 DC Swifterbant 
055 - 323 13 45 
 
 
VV HATTEM     
Sportpark Het Achterveen  
Konijnenbergerweg 2/B  
8051 CC Hattem  
038-4442493 
 
 
ZAC  
Jo van Marle Sportpark 
Landsheerlaan 42 
8016 KH Zwolle 
038 460 1252 
 
 
SV ZALK
Sportpark An de Steege
Broeksteeg 42
8276 AG  Zalk
038-3636466

CSV’28 
Sportpark ‘De Verbinding’, 
Sportlaan 4, 
8044 PG Zwolle. 
038 453 16 33

V.S.W
Sportpark De Bosrand
Bergweg 34-43
8015 PL Zwolle
0529 497778 

BAS   
Sportpark De Schelp  
Sportlaan 3  
8256 ZG Biddinghuizen  
T: 0525 -62 14 69  

ZWOLSCHE BOYS  
Jo van Marle sportpark  
Landsheerlaan 42  
8016 KH Zwolle  
038 465 7013  
  
  
OENE  
Sportpark De Hoge Kamp   
Deventerweg 2   
8167 NA Oene   
0578-641385 

VV HULSHORST
Sportpark “De Eendracht”
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341-452608

OLYMPIA ‘28
Sportpark ‘t Hoenbroek 
Burg Malcorpslaan 1 
8061 AG Hasselt 
038-4772303

D.S.V. ‘61
Sportpark De Haere 
Haerderweg 19 
8085 BK Doornspijk 
0525-661506

S.V. HATTO-HEIM
Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
038-4442200



CONTACTGEGEVENS

s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2018/2019 67s.v. HATTO-HEIM PRESENTATIEGIDS66

Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
Tel. 038-4442200
Website: www.svhattoheim.nl
Mailadres: info@hattoheim.nl
Verenigingsnummer: BBKT40K

Bestuur
Voorzitter  Wim Hoogers voorzitter@svhattoheim.nl 0611870330
Secretaris  Harry Rouwenhorst hrouwenhorst1951@kpnmail.nl 038-4448788
Penningmeester  Dirk van Dijk penningmeester@svhattoheim.nl 038-4445881
Vice voorzitter en Technische zaken Bart Kloppenburg bkloppenburg77@gmail.com 038-4446524
2e Secretaris  Tonny Harmsen b.a.harmsen1963@kpnmail.nl 038-4446357
Jeugdzaken Wilco Liefers wilcoliefers@hotmail.com 06-28558152
Accommodatie Jan van Raalte jg.van.raalte@gmail.com 06-20388585
Clubhuis en Activiteitencommissie Alette van Es alettevanes@live.nl 06-51716171
Activiteiten/supportersvereniging/Clubhuis Dianca Toren diancatoren@live.nl
Lagere senioren. Communicatie Henk Bergsma hbergsmah@gmail.com 038-4443370
HMC en Sponsoring William Eghuizen eghuizen@icloud.com 06-22186730
Projecten en Communicatie intern/extern Margo van Bork margovanbork@ziggo.nl 06-12030995
Wedstrijdsecretaris Algemeen Gradus Dijkman dijkman9@gmail.com 0613863211
Veld-kleedkamerindeling Jarno Visser jarnovisser@hotmail.com 0618846860

Stichting Sponsoring
Voorzitter  Sebastiaan van Olst  06-55144853
Penningmeester  Martijn van Leeuwen  06-12628920

Supporterclub
Voorzitter  Marco Schuurman  06-46627887
Penningmeester  Jan Wienen  06-15076088

Jeugdcommissie 
Voorzitter Gerda Liefers  038-4442933
Hoofdleider mini’s John Eikelboom johneikelboom@hotmail.com 06 37477128
Klaas-Jan Ritzema kjritzema@hotmail.com  06 47135297
Hoofdleider JO8 en JO9 Wilco Liefers wilcoliefers@hotmail.com 06 28558152
Hoofdleider JO10 Ernst Bouwmeester ernstbouwmeester@hotmail.com
Hoofdleider JO11 en JO12 Pascal Docter e.hoofdleiderhattoheim@gmail.com 06 13464929
Hoofdleider JO13 Arjen Lankman arjenlankman@msn.com 
Hoofdleider JO15 en JO17 Jan Langevoord janlangevoord@gmail.com 06 10709432
Hoofdleider JO19 Arjen Lankman arjenlankman@msn.com
Jeugdsecretaris Jacomien Oosting jeugdsecretaris.svhattoheim@gmail.com 

Wedstrijdsecretariaat
Algemeen  Gradus Dijkman dijkman9@gmail.com 06-13863211

Ledenadministratie
 Ton van Duinen  038-4446574

Clubhuis
Personele bezetting Dirk Jan ter Velde  038-4442908

Verhuur Veluwenkamp Bedrijven Kunstgrasveld
 Gradus Dijkman  06-13863211
 Tonny Harmsen  038-4446357

Redactie / advertenties Jarno Robijn, Tim Montfrooij

Fotografie Gonny van Duinen Fotografie en Gradus Dijkman

Vormgeving en productie Bredewold. Creatie, web & print. 

ONZE BESTE OPSTELLING

FREEROAD ZWOLLE
Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 | www.freeroad.nl | 
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MOLECATEN
e t e n  &  d r i n k e n

Molecaten 7 | 8051 PN Hattem | 038-4443483

WANNEER

SCOOR
 JIJ DAT 

 LEKKERE GERECHT


