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pruisschilderwerken.nlSchilderwerk | Glasservice | Schadeservice | Timmerwerk | Restauratie

Passie voor ons vak

0525 68 33 33T.

Hubo Hattum
Populierenlaan 7 - 8051DA Hattem

Totaaloplossing voor iedere klus.
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VAN DE VOORZITTER

De nieuwe voorzitter van Hatto-Heim is 
Henk Bultman. Een bekend gezicht binnen 
de vereniging, die al de nodige functies 
binnen de club heeft vervuld. Hij blikt terug 
op het veelbewogen afgelopen seizoen 
en kijkt vooruit richting de toekomst. 
Daarnaast gaat hij in op het sterke 
familiegevoel binnen de club.
 
LEES VERDER OP PAGINA 7

VOORZITTER HENK BULTMAN : 

BIJ S.V. HATTO-HEIM
STAAT HET 
FAMILIEGEVOEL 
BOVENAAN
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Voor al uw 
fiets plezier 

Kruisstraat 12 Hattem 
038-4441535 

Distelhoeve 11 Hattem 
038-4441461 

communicatievormgevers

Dat start voor ons met identiteit en strategie en eindigt bij producten die werken. 

Ons communicatieteam bestaat uit acht professionals die op alle vlakken kunnen 

meedenken, ontwikkelen en organiseren; conceptdenkers, tekstschrijvers, 

grafisch vormgevers en webdevelopers.

Wil jij ook meer uit je communicatie halen? Maak dan een vrijblijvende afspraak  

via 038-376 33 90 of bezoek onze website www.bredewold.nl.

vorm met inhoud.
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aan te gaan’

“Op de nieuwjaarsreceptie riep ik in mijn toespraak ‘we liggen op 
koers’. Maar toen kwam corona….”,   kijkt Henk Bultman terug. “We 
stonden er heel goed voor. Het eerste elftal stond bovenaan en we 
hadden vergevorderde plannen voor de nieuwbouw. We stonden er 
prima voor. Het enthousiasme binnen de club was groot. Maarja… 
corona…”, verzucht de voorzitter. “De nieuwbouw stellen we 
noodgedwongen even uit. We gaan in zulke onzekere tijden 
niet een dergelijke investering doen. We moeten eerst ook 
weer de kantineomzet verhogen. Gelukkig komt alles 
nu weer langzaamaan op gang. De plannen worden 
vooruitgeschoven tot wanneer alles weer kan.”

Wanneer we vragen naar de grote kracht van Hatto-
Heim is Bultman duidelijk. “Het familiegevoel binnen 
de vereniging. Honderd procent!” Het beste voorbeeld 
daarvan is volgens Bultman de uitvaart van erelid 
Dieks Heideveld, die afgelopen juni overleed. “Het 
leek de familie heel mooi om een erehaag te vormen 
op de Kerkhofdijk en dit hebben wij gecommuniceerd 
naar de leden. En als je ziet wat voor massa daar stond. 
Van de oudere leden tot de kleinsten. Dat zorgde echt voor 
kippenvel en onderstreepte de cultuur die binnen de club heerst. 
Het familiegevoel staat bovenaan. Dat zie je ook terug in de eerste en 
tweede selectie. Het zijn allemaal eigen jongens en ook de trainers zijn 
jongens van de club.”

Voor zijn aantreden als voorzitter was Henk Bultman natuurlijk al 
een bekend gezicht in de vereniging. “Jeugdleider, hoofdleider, 
jeugdvoorzitter en ik was één van de oprichters van de 
activiteitencommissie”, somt hij op. Met de laatste commissie 
organiseerde hij geweldige evenementen zoals de pupillendag, het 
Sinterklaasfeest en het soldatenkamp. “Daarna ben ik voorzitter 
geweest bij de businessclub van WHC. Toen ik daar wegging, stond 
Hatto-Heim op de stoep. Ik vind dat je iets moet doen voor het 
verenigingsleven. Na het gesprek heb ik dan ook niet lang hoeven 
nadenken. Er was een goede klik en daarom heb ik besloten om de 
uitdaging aan te gaan.”

Waar veel verenigingen de grootste moeite hebben met het vinden van 
vrijwilligers, slaagt Hatto-Heim erin de bezetting goed te hebben. “Alle 
vacatures voor trainers en leiders zijn opgevuld, we hebben een grote 
schoonmaakploeg en de kantine is niet onderbezet. We zijn op dat 
gebied dan ook niet bang voor de toekomst”, vertelt Bultman. Wel doet 
hij een oproep aan nieuwe vrijwilligers: “We kunnen natuurlijk altijd 
extra handen gebruiken, dus nieuwe vrijwilligers kunnen zich altijd 
aanmelden.”

VAN DE VOORZITTER

‘Er was een goede 

klik en daarom heb ik 

besloten om de uitdaging 
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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

ONZE BESTE OPSTELLING

FREEROAD ZWOLLE
Molenland 3 | 8024 AL Zwolle | 038 - 4280300 | www.freeroad.nl | 
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Dit jaar zal de gids weer door heel Hattem verspreid worden. 
Dit wilden wij graag, omdat de sponsoren ook in lastige tijden 
de club trouw blijven. Het enige wat u in deze editie zal missen 
zijn de foto’s van de senioren. Door de afstand die onderling 
gehouden moet worden zijn wij van mening geweest dat deze 
op een halve pagina niet mooi tot uiting komen. Voor de rest is 
het blad zoals u de presentatiegids al jarenlang kent. 

Sponsoren zijn van groot belang voor onze voetbalclub. Wij 
mogen trots zijn op onze faciliteiten, die mede tot stand 
zijn gekomen door hun bijdrage. In de afgelopen jaren 
hebben wij als club een mooie groei doorgemaakt. Om in de 
komende jaren te blijven groeien zullen we moeten blijven 
investeren in onze materialen en gebouwen. Hiervoor blijven 
onze sponsoren belangrijk voor ons. Natuurlijk de huidige 
sponsoren, maar wij zijn uiteraard ook altijd op zoek naar 
nieuwe sponsoren. 

In de afgelopen maanden mochten wij gelukkig toch weer 
veel nieuwe sponsoren verwelkomen op ons sportpark. 
Ondanks de turbulente tijden hebben wij toch weer veel goede 
sponsoren binnen gehaald die rondom het hoofdveld een 
prominente zichtbare plek krijgen voor hun sponsoruiting. 
Vooralsnog heeft de coronacrisis nog geen invloed gehad 
op de sponsoring van Hatto-Heim sterker nog wij zien nog 
steeds een stijgende lijn in het aantal nieuwe sponsoren. 
Helaas hebben wij voor hen dit jaar geen activiteit kunnen 
organiseren, maar zodra het corona-virus beteugeld is gaan 
wij zeker weer leuke dingen voor hen doen. Voor ons weer een 
mooie uitdaging om de aandacht van de sponsoren te houden 
en te krijgen.

De sponsorcommissie bestaat uit Sebastiaan van Olst 
(voorzitter) Reinhard van der Zwaan (penningmeester), Paul 
Sietse van der Kolk (notulist), Jarno Robijn (ontwerper en 
verzorgt de reclame rondom de velden), Patrick van der Kolk 
(commercie) en Gonny van Duinen (ontwerp en fotografie).

ONDANKS DE CRISIS
TÓCH EEN PRESENTATIEGIDS

Ook in deze ongewone tijden is de 
sponsorcommissie van SV Hatto-Heim er weer 
in geslaagd om een presentatiegids te maken. 
Ondanks de mindere inkomsten door het 
omzetverlies van de afgelopen maanden vonden 
wij dat de presentatiegids absoluut niet mag 
ontbreken. 

wilt u meer weten over de sponsormogelijkheden 
bij sv 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: 06-55144853 
of een e-mail sturen naar sponsoring@svhattoheim.nl
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info@jrsigning.nl | 06-2275 0264

Montage

Onderhoud

Realisatie
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Week in, week uit treft de bezoeker van ons mooie sportpark een 
brandschone accommodatie. Deze eer komt volledige op het conto 
van onze schoonmaakploeg. Meerdere dagen per week komt de groep 
bijeen om ervoor te zorgen dat het sportpark er goed bijligt. De gehele 
vereniging is trots op deze vrijwilligers, die vele uren steken in de 
schoonmaak en onderhoud van sportpark Het Achterveen. 

Kleedkamers, kantine, tribune en rondom de velden: de 
schoonmaakploeg zorgt ervoor dat ieder plekje van het sportpark 
opgeruimd is. Ieder lid kan de schoonmaakploeg een handje helpen 
door zijn/haar afval netjes weg te gooien in de daarvoor bestemde 
vuilnisbakken en niet op en om te velden te laten rondslingeren.

EEN BRANDSCHONE 
ACCOMMODATIE 
DANKZIJ DE 
SCHOONMAAKPLOEG

vrijwilligers

De gehele vereniging  

is trots op deze



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2020/202112

HOOFDTRAINER

Dit seizoen staat hoofdtrainer 

Marcel van Walderveen voor 

het derde seizoen op rij als 

hoofdtrainer voor de groep van 

het eerste elftal. Na het abrupt 

afgebroken vorige seizoen hoopt 

Van Walderveen op de ingeslagen 

weg door te gaan en zeker ook 

naar de toekomst van SV Hatt-

Heim te kijken.

HOOFDTRAINER 
MARCEL VAN 
WALDERVEEN 
RICHT VIZIER OP 
DE TOEKOMST
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Ondernemende Accountants

www.jonglaan.nl

Coach van
ondernemers.
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e kunnen er natuurlijk niet omheen. Het 
onafgemaakte seizoen 2019/2020. Een 

domper voor iedere voetballiefhebber, maar 
een blik op de ranglijst maakte het voor Hatto-
Heim extra zuur. Een gapend gat van acht 
punten tussen de trotse koploper en de eerste 
achtervolger. “We waren goed op weg en het 
leek er echt op dat we op titelkoers lagen, 
maar voor nu is er weinig meer aan te doen. 
We hebben nog wel geprobeerd om promotie 
aan te vragen, maar dat lukte niet. Ik had het 
echter wel met deze selectie willen proberen 
in de Tweede Klasse”, vertelt Van Walderveen. 
“Hopelijk kunnen we doorgaan op de 
ingeslagen weg. We hebben de groep goed 
bij elkaar kunnen houden. De jongens zijn 
weer een jaartje ouder en met de terugkomst 
van Brian Mensink en Roan Admiraal hebben 
we ons zelfs nog kunnen versterken. Roan 
Admiraal heeft natuurlijk ervaring op een 
hoger niveau en kan daarmee voor ons van 
grote waarde zijn. Verder zijn er weer jongens 
vanuit de onder 19 aangesloten.”

Veel ploegen in de Derde Klasse C zullen SV 
Hatto-Heim zien als de titelfavoriet. Daar van 

is Marcel van Walderveen zich goed bewust: 
“Na het vorige seizoen horen we zeker tot 
de favorieten. Zelf houd ik er niet van om 
te roepen dat we kampioen gaan worden. 
Afgelopen seizoen hadden we het beste team, 
dankzij onze uitstekende teamspirit. Ik ben 
benieuwd hoe het gaat lopen als het even 
tegenzit. Maar we hebben een goede groep, 
met slimme jongens die uitstekend weten 
wat er gevraagd wordt.” Met de teamspirit 
noemt de trainer een belangrijke factor uit het 
afgelopen seizoen. “We waren continu fitter 
dan de tegenstander, ook al hadden we veel te 
maken met blessures. Maar de jongens die er 
stonden waren conditioneel sterker en konden 
tot het eindsignaal blijven gaan. Daarnaast 
willen we ook leuk voetbal spelen en het 
publiek vermaken.”

Met een brede groep is er veel concurrentie 
in de selectie. “De jongens kunnen elkaar 
daarin sterker maken. Iedereen heeft zijn 
eigen rol in het succes. Op trainingen werken 
we hard, waardoor we iedere keer beter 
worden. Daarbij willen we ook inzetten op 
talent. De talenten uit de jeugd willen we 
klaarstomen, waarbij we nu al bezig zijn met 
over 3 tot 4 jaar. De jeugd is de levensader van 
de vereniging en daar moet je volledig gebruik 
van maken”, aldus Van Walderveen.

Het woord kampioenschap weigert Van 
Walderveen dus in de mond te nemen. “We 
willen dit seizoen weer beter worden en leuk 
voetbal spelen. We willen het publiek weer 
gaan vermaken. Ik heb er zin in, de jongens 
hebben er zin in. We zijn vol vertrouwen voor 
wederom een mooi seizoen!”

HOOFDTRAINER

“AFGELOPEN 
SEIZOEN HADDEN 
WE HET BESTE 
TEAM, DANKZIJ 
ONZE UITSTEKENDE 
TEAMSPIRIT” 

W
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W W W.PARKET WERK .COM      (038) 202 24 57

De perfecte vloer voor jouw interieur!

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. 
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SUPPORTERSVERENIGING

DE SUPPORTERS-

VERENIGING IS 

ER VOOR DE HELE 

VERENGING

“De supportersvereniging is een onafhankelijke vereniging 
met een eigen ledenbestand”, vertelt Ernst Bouwmeester. 
“Aan de hand van contributie en diverse activiteiten 
halen we geld op. Voorbeelden van onze activiteiten 
zijn de hekverloting en het Rad van Fortuin rondom de 
thuiswedstrijden van het eerste elftal.” Met deze opbrengst 
steunt de supportersvereniging SV Hatto-Heim bij grote 
uitgaven. Mede hierdoor kon er een nieuwe keuken in het 
clubhuis gerealiseerd worden. 

Bouwmeester benadrukt dat de supportersvereniging er 
voor de hele club is. “Iedereen kan zich met leuke plannen 
bij ons melden. Van het eerste elftal tot aan de jeugdteams. 
Wij staan voor alle ideeën open en willen alle segmenten 
binnen de club bedienden. Zo hebben wij ook wel eens 
busreizen georganiseerd bij mooie uitwedstrijden.” De 
supportersvereniging is dan ook een doorsnee van de leden 
van SV Hatto-Heim en heeft een gevarieerd ledenbestand.

“Binnenkort wordt het ook mogelijk om SV Hatto-Heim 
fanartikelen te bestellen in de nieuwe webshop. Daarnaast 
komt er in de kantine een vitrine te staan waar de producten 
ook te koop zullen zijn. Denk hierbij aan sjaals en vaantjes”, 
vertelt Bouwmeester. Momenteel is het nog niet bekend 
wanneer de webshop live gaat. Daarover volgt in een later 
stadium meer informatie.

De wedstrijden van SV Hatto-Heim 1 volgen, getooid in heuse 
merchandise van de club? Dat is binnenkort mogelijk. Op initiatief van de 
supportersverenging wordt een webshop geopend en krijgt de kantine 
een vitrine met de artikelen. Voorzitter Ernst Bouwmeester vertelt over 
de plannen en de activiteiten.

ons melden’

‘Iedereen kan zich 

met leuke plannen bij 
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Vechtstraat 7 
Hattem

We staan voor u klaar bij
Albert Heijn Hattem.

SlagerijvanGuilik.nl
HATTEMERBROEK - ZWOLLE - HATTEM

Ambachtelijke slagerijen in 
Boni Supermarkten in Hattem en Zwolle

De Nr 1. BBQ en Catering 
in Hattemerbroek
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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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HMC
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HMC:

EEN GROEIENDE TAK 
BINNEN DE VERENIGING

“HMC is de afgelopen jaren 
een groeiende tak binnen de 
voetbalverenigingen. De meiden 
weten steeds vaker de weg naar het 
voetbalveld te vinden. Inmiddels 
beginnen we bijna elk jaar met 
ongeveer zeven teams, waarbij er 
nu gelukkig sinds twee jaar ook 
weer een volwaardig Vrouwen 
1 elftal is. Het 1e elftal is voor 
de HMC erg belangrijk. Op deze 
manier kunnen we de doorstroming 
garanderen, daar waar het vaak 
stopt bij de O19-categorie”, vertelt 
Van Stegeren

Het bestuur van de HMC heeft 
een duidelijke toekomstvisie. “Er 
ligt een beleidsplan klaar waar 
ambities worden uitgesproken, dit 
gaat natuurlijk over de stappen die 
gemaakt moeten worden om één 

of twee klassen hoger te spelen 
met Vrouwen 1, maar  ook over 
de organisatie van HMC binnen 
de twee moederverenigingen. 
Dit laatste is een erg belangrijk 
onderdeel en moet voornamelijk 
worden ingevuld door vrijwilligers. 
De aandacht die meidenvoetbal 
nodig heeft, rust nu op een relatief 
klein eigen bestuur. We nodigen 
dus ook vooral leden uit om aan te 
sluiten en het gesprek aan te gaan 
over de diverse taken binnen HMC”, 
legt de voorzitter uit.

Over de bijdrage van beide 
voetbalverenigingen is Van 
Stegeren tevreden. “We merken 
dat SV Hatto-Heim en VV Hattem 
steeds meer betrokken raken 
bij het meidenvoetbal, en dit 
ook steeds beter faciliteren. 

Ruimte in kleedkamers, ruimte 
op trainingsvelden en steeds 
betere trainingsmaterialen. Maar 
ook de gesponsorde kleding van 
speelsters en leiders/trainers is 
goed verzorgd”, vertelt hij.

In Nederland groeit de populariteit 
van het vrouwenvoetbal snel, 
gesteund door de uitstekende 
prestaties van het nationale elftal. 
“Natuurlijk is het succes van onze 
Oranje Leeuwinnen een belangrijke 
aanjager van het meidenvoetbal, 
al moeten we wel opmerken dat 
sinds het Covid- 19 tijdperk er 
wel minder aanmeldingen zijn bij 
de jongste jeugd ten opzichte van 
eerdere jaren.  Dus er is ruimte om 
je nog aan te melden of gewoon 
een keer mee te trainen”, vertelt 
Van Stegeren.

De Hattemer Meiden Combinatie, HMC, heeft de laatste jaren 

steeds meer haar plekje binnen de vereniging veroverd. Deze 

samenwerking tussen SV Hatto-Heim en VV Hattem maakt een 

mooie groei door en heeft nu voor het tweede jaar op rij een 

Vrouwen 1-elftal. Voorzitter Marien van Stegeren vertelt over de 

plannen van HMC.

TRAINER HMC
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snel en 
eigenzinnig
oplossingen
van nu
van cijfers naar 
toekomstplannen

hart voor 
resultaat

www.krcvanelderen.nl

Zwolle . Wezep . Ommen . Apeldoorn www.bowlinghattem.nl

* Kinderfeestjes
* Familiefeesten
* Bedrijfsfeesten

M
et

 En
erg

ieVAN BELZEN

TECHNIEK
INSTALLATIE

Hattem, Netelhorst 9A

www.biteinstallatie.nl
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INTERVIEW

“Het gaat aardig druk worden inderdaad”, lacht Remco Heideveld. 
“We hebben afgesproken dat ik tijdens uitwedstrijden niet op het veld 
aanwezig ben als verzorger en dat ik een aantal thuiswedstrijden de 
verzorging boven het zelf spelen verkies. Maar rondom de trainingen 
ben ik altijd aanwezig voor advies en behandelingen van de spelers.”

“Vanuit de selectie kwam het verzoek voor één vast en eigen 
aanspreekpunt op het gebied van verzorging. Omdat ik 
werkzaam ben als fysiotherapeut bij Louwen en Muilwijk 
kwamen ze bij mij terecht met deze vraag”, vertelt hij. 
Heideveld is tevreden over de samenwerking met de staf. 
“Er is veel contact met de begeleidingsstaf van de teams. 
Maar de fitheid blijft natuurlijk ook voor een groot gedeelte de 
verantwoordelijkheid van de spelers zelf.” Benadrukt Heideveld.

Waar Remco Heideveld verantwoordelijk is voor de selectie, is Tom 
Pendjol vanuit Motus het aanspreekpunt voor spelers uit overige 
teams. Geblesseerde spelers kunnen met hem in overleg voor een 
behandeling.

Dit jaar een primeur bij Hatto-Heim: Het eerste 
elftal, het tweede elftal en de O19-1 werken dit jaar 
met een eigen verzorger, namelijk Remco Heideveld. 
Opvallend detail is dat Heideveld naast deze functie 
ook zelf nog actief is als speler in het tweede.

van de teams

‘Er is veel contact 

met de begeleidingsstaf 

REMCO HEIDEVELD: 

speler en  
verzorger  
voor de selectie
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Het moet weer even wennen zijn voor Roan Admiraal. De middenvelder 
speelde zijn eerste jaren in het geelblauw van SV Hatto-Heim totdat PEC 
Zwolle, toen nog FC Zwolle hem opnam in de jeugdopleiding. Een debuut 
in het eerste elftal zat er niet in en via WHC en Be Quick’28 keert hij na 
zo’n 15 jaar terug op het oude nest. Een hereniging met broer Laurens, 
terwijl ook vader Addie veelvuldig op het sportpark te vinden is.

BROERS 
ADMIRAAL WILLEN 
SAMEN NAAR DE 
TWEEDE KLASSE

IN BEELD
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“Het werd wel eens tijd om terug te komen naar 
SV Hatto-Heim”, legt Roan zijn terugkeer uit. 
“Ik heb hier natuurlijk veel vrienden en familie 
rondlopen en ik begin nu toch wel een beetje 
op leeftijd te geraken voor een voetballer.” 
Laurens was blij toen zijn broertje vertelde dat 
ze dit jaar teamgenoten zijn. “Het is hartstikke 
leuk om samen te voetballen. Door mijn eigen 
wedstrijden heb ik Roan eigenlijk nooit zien 
voetballen op zaterdag. Het is een hele leuke 
ervaring om dit samen mee te maken.” Vader 
Addie is maar wat trots dat zijn zoons nu 
samenspelen in het eerste elftal. “Hoewel ik er 
geen invloed op heb gehad, is het heel erg mooi 
dat ze nu in één team spelen.”

Op de vraag wat Addie doet voor de vereniging, 
schieten zijn zoons in de lach. “Wat niet?”, 
roepen Laurens en Roan in koor. “Ik doe van 
alles op de club. Ik ben hier elke dag en er is 
altijd wel iets te doen. Van schoonmaak tot 
onderhoud en technische klusjes. De club is 
echt mijn tweede huis”, vat de duizendpoot zijn 
bezigheden samen.

Ook opa Dieks Heideveld speelde voor Roan 
een belangrijke rol in de terugkeer bij SV 
Hatto-Heim. “Helaas heeft hij het nooit mee 
mogen maken, maar ik ben heel blij dat ik het 
hem nog wel heb kunnen vertellen”, zegt Roan. 
“Toen opa het hoorde zorgde het nog voor een 
korte opleving”, vult Addie aan. De erehaag die 
talloze leden van SV Hatto-Heim vormden voor 
de begraafplaats maakte op Addie, Laurens en 
Roan een diepe indruk. “Een heel memorabel 
moment, wat perfect symbool staat voor de 
cultuur binnen de vereniging”, vertelt Addie.

Over de sportieve doelstellingen zijn de broers 
duidelijk. “We moeten voor promotie gaan. 
Dat heeft ook meegespeeld in mijn terugkeer”, 
zegt Roan. Laurens is het met hem eens. Als 
basisspeler maakte hij het afgebroken vorige 
seizoen van dichtbij mee. “Dat was een enorme 
teleurstelling. We draaiden een goed seizoen 
en stonden acht punten los. Er kwam een 
belangrijke serie aan en als we die goed waren 
doorgekomen waren we heel dichtbij promotie 
geweest.” Door deze ervaring is hij extra 
gebrand op een goed seizoen. “We hebben 
gewoon weer een goede groep en kunnen de 
ervaring die Roan meebrengt goed gebruiken. 
We willen onze aanvallende stijl vasthouden en 
daarbij vroeg druk zetten op de tegenstander”, 
vertelt Laurens.

Het lijkt de broers wel wat. Met de hele familie 
een stapje hogerop. “Onze familieband is heel 
sterk”, benadrukken de mannen. Moeder Jenny 
is namelijk ook een bekend gezicht binnen 
de vereniging. Eerst als speelster en later als 
verzorgster. “Begin jaren ’80 zat ze dichtbij 
het Nederlands Elftal”, vertelt Addie. “Ja, het 
voetballende vermogen hebben de jongens 
inderdaad meer van hun moeder”, voegt hij er 
lachend aan toe.

‘We moeten voor 

promotie gaan’



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2020/202126

Lageland 7 hattem

T (038) 444 73 44

I www.schildersbedrijfvandieren.nl

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
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VERKOOP

AANKOOP

TAXATIES

Zuidwal 52,  Hattem

www.posthuis.eu

038 - 444 32 33

Uw makelaar
 in Hattem 

en omgeving

ZWOLLE

HATTEM

WEZEP

WAPENVELD

HEERDE

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

Dorpsweg 20 (Hollewand-zijde) 

tel. 038 444 0248 

www.lankmanict.nl 

Uw computer - speciaalzaak 
Verkoop / Reparatie / onderhoud  

Ook APPLE 
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TRAINER JO19-1

Bij het hoogste jeugdteam van SV Hatto-Heim staan 

plezier en ontwikkeling voorop. Met die insteek is de 

nieuwe trainer van JO19-1 het seizoen ingegaan. Henry 

Landman is een ervaren trainer, die ook meermalen als 

hoofdtrainer aan het roer heeft gestaan. 

PLEZIER EN 
ONTWIKKELING 
STAAN BIJ JO19-1 
VOOROP
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“Ik zag de vacature voor trainer van SV Hatto-
Heim JO19-1 open staan”, vertelt Henry 
Landman. “Ik heb Hatto-Heim altijd al een mooie 
club gevonden. Mooi sportpark en er heerst een 
fijne sfeer. Na een kort telefoontje met Edwin 
Oosting heb ik vervolgens gesolliciteerd.” Zijn 
eerste weken bij de club zijn Landman goed 
bevallen. “Ik ben leuk opgevangen binnen de 
vereniging en daarmee werd het goede gevoel 
bij Hatto-Heim bevestigd. Het is een hele 
gemoedelijke club.”

De JO19-1, de nieuwe benaming voor A1, komt 
dit seizoen uit in de Hoofdklasse. Landman kijkt 
uit naar de uitdaging. “De Hoofdklasse is een 
mooi niveau. Met de progressie die de jongens 
in de eerste weken van de voorbereiding hebben 
geboekt heb ik vertrouwen in een mooi jaar. 
Hopelijk kunnen we hoge ogen gooien. Het lijkt 
me geweldig het team naar divisie-niveau te 
loodsen.”

Landman staat er op de trainingen niet helemaal 
alleen voor. “Mijn maatje Edwin van den Berg 
geeft de jongens een stuk krachttraining. Kracht 
is erg belangrijk en daar zetten de jongens goede 
stappen. Conditioneel moet het iets beter, maar 
daar werken we hard aan. De spelers hebben 
door de corona-crisis natuurlijk een lange tijd stil 
moeten zitten”, aldus Landman.

Voor Henry Landman staat een aantal factoren 
voorop. “Plezier en ontwikkeling zijn de 
belangrijkste factoren. Spelers klaarstomen voor 
het eerste elftal hoort daar natuurlijk ook bij”, 
vertelt Landman. Gedurende het seizoen traint 
een aantal spelers uit het team mee bij het eerste 
elftal. Op zaterdag sluiten deze jongens aan bij 
hun eigen team, tenzij het eerste ze nodig heeft. 
“Niet ideaal, maar wel begrijpelijk. Dat deed ik 
zelf als hoofdtrainer ook. Maar de spelers worden 
er natuurlijk wel sterker van en daar hebben we 
weer profijt van”, besluit Landman.
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A ZWARTEWEG 1, HEERDE  T (0578)  692 064  
W LAGEMAAT-HEERDE.NL

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

afvalinzameling - containerverhuur

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

Brug Bijleveldsingel 2, 8052 AN Hattem
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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
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1E SELECTIE s.v. HATTO-HEIM SEIZOEN 2020/2021
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7EMINI’S

TEAMS

J08-3
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J08-2
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JO8-1

JO9-4

TEAMS
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JO9-3

JO9-2
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JO9-1

JO10-3 

TEAMS
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JO10-2

JO10-1
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JO11-3

JO11-2

TEAMS
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JO11-1

JO12-3



s.v. HATTO-HEIM | PRESENTATIEGIDS 2020/202142

JO12-2

JO12-1

TEAMS
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JO13-2

JO13-1
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JO14-2

JO14-1

TEAMS
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JO15-1

JO17-2
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JO17-1

JO19-3

TEAMS
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JO19-1

JO19-2
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HMC VR-1
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HMCO13-1

TEAMS

HMCO11-1
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HMCO15-1

HMCO17-2
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Tel. 06-53750154

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
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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
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TRAINERSLOOPBAAN 
EDWIN OOSTING IN 
STROOMVERSNELLING

2E ELFTAL

Als oud-speler van de eerste selectie zullen er maar 
weinig Hatto-Heimers zijn die Edwin Oosting niet 
kennen. De nieuwe trainer van het tweede elftal 
behoort nog altijd tot de laatste selectie die het 
kampioenschap wist binnen te halen. Na zijn carrière 
als selectiespeler begon hij aan een nieuwe uitdaging: 
het trainersvak. Na ongeveer tien jaar bij de jeugd actief 
te zijn geweest, klopte de technische commissie aan 
bij Oosting. “Of ik de nieuwe trainer van het tweede 
elftal wilde worden”, herhaalt hij de vraag.” Edwin 
Oosting had deze stap nog niet verwacht. “Ik had voor 
mezelf een plan uitgestippeld om via de jeugd stapje 
voor stapje toe te werken naar het trainerschap bij 
de senioren. Wat dat betreft heb ik mijn ambitie nu al 
waargemaakt”, lacht Oosting. 

Komend seizoen treft Oosting een mooie groep. “We 
hebben een mix van nieuwe, jonge jongens en jongens 
met ervaring. De technische commissie is actief bezig 
geweest met het terughalen van spelers uit de lagere 
senioren, die absoluut de kwaliteiten hebben voor 
het tweede elftal. De brede selectie betekent wel 
dat niemand zeker is van zijn plekje. Er zal dus hard 
geknokt moeten worden voor een basisplaats.” Oosting 
is trots op het feit dat hij in zijn groep enkel Hatto-
Heimers treft. “We spelen reserve eerste klasse en dat 
met enkel jongens uit de eigen jeugd. Dat is heel erg 

mooi.” De oefenmeester hoopt dat het tweede elftal 
weer gaat leven binnen de club. Daarom speelt de 
ploeg dit jaar haar thuiswedstrijden voorafgaand aan de 
thuiswedstrijden van het eerste, zodat de ploeg meer 
zichtbaar is voor het publiek.

Edwin Oosting krijgt in zijn eerste jaar als trainer bij 
de senioren assistentie van Herben Visscher. “Herben 
heeft een schat aan ervaring als hoofdtrainer en ik 
kijk er naar uit om veel van hem te leren. Er ligt een 
hele mooie uitdaging, de klik is er en deze moeten 
we nu overbrengen naar de spelers. Het plezier blijft 
voorop staan, maar er moet natuurlijk ook gepresteerd 
worden. Maar als ik presteer, heb ik automatisch 
ook plezier.” Oosting hoopt dat zijn ploeg met een 
zelfverzekerde houding gaat spelen. “Borst vooruit en 
de wedstrijd ingaan. Wij zijn Hatto-Heim, wij zijn voor 
niemand bang.” De technische staf van het tweede 
elftal wordt gecompleteerd door Frans Blom. 

Nu zijn ambitie is behaald wil Oosting toch wel even 
verder vooruit kijken. “Ik ben een jongen van de club, 
dus ik zit er niet op te wachten om ergens anders 
heen te gaan. Op het moment heb ik niet de tijd om 
een nieuwe trainerscursus te doen, waardoor in 
hoofdtrainer zou kunnen worden bij het eerste elftal, 
maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.”

Het tweede elftal ziet dit jaar een nieuwe trainer voor de groep staan. 
Vanaf dit seizoen is Edwin Oosting de nieuwe oefenmeester. Oosting is 
als kind van de club natuurlijk een bekend gezicht binnen de vereniging. 
Hij blikt vooruit op het aankomende seizoen.
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jongens met ervaring
jonge jongens en   

‘We hebben een mix van nieuwe, 
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Drogisterij & Parfumerie

Hattem
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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

Bij Moda Berry Men vindt u de laatste trends
voor mannen die casual, stoer en eigentijds

gekleed willen gaan.

Merken die u 
aantreft  zijn o.a.:

SUPERDRY,
PME LEGEND,
VANGUARD,

PETROL INDUSTRIES,
R2, NO EXCESS,

HATTRIC, GABBIANO,
CARS

Kerkstraat 12-14, Hattem
www.modaberrymen.nl
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Sportpark ‘t Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
Tel. 038-4442200

Website: www.svhattoheim.nl
Mailadres: info@hattoheim.nl
Verenigingsnummer: BBKT40K

Bestuur
Voorzitter  Henk Bultman  voorzitter@svhattoheim.nl 06-51599470
Secretaris  Tonny Harmsen   secretaris@svhattoheim.nl   06-34096193
Penningmeester  Dirk van Dijk penningmeester@svhattoheim.nl 038-4445881
Technische zaken  William Eghuizen eghuizen@icloud.com   06-22186730
2e Secretaris  Tonny Harmsen b.a.harmsen1963@kpnmail.nl 038-4446357
Jeugdzaken Wilco Liefers jeugdzaken@svhattoheim.nl  06-28558152
Accommodatie Zaken Jan van Raalte jg.van.raalte@gmail.com 06-50251982
Projecten en Communicatie intern/extern Wim Hoogers p.w.hoogers1951@kpnmail.nl    06-11870330
Wedstrijdsecretaris Algemeen Gradus Dijkman dijkman9@gmail.com 06-13863211
Veld-kleedkamerindeling Edwin Otten otten_edwin@hotmail.com 

Stichting Sponsoring
Voorzitter  Sebastiaan van Olst sponsoring@svhattoheim.nl 06-55144853
Penningmeester  Reinhardt van der Zwaan   

Supporterclub
Voorzitter  Ernst Bouwmeester

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

Fotografie Gonny van Duinen Fotografie

Vormgeving en productie Bredewold Communicatievormgevers. 
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ROUVEEN SC 
Sportpark Rouveen 
Korte Kerkweg 22 
7954 GC Rouveen 
0522 - 29 15 00 
 
 
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 - 444 24 93 
 
 
VV ELSPEET 
Sportpark Op de Heide 
Uddelerweg 100 
8075 CJ Elspeet 
0577 - 49 15 88 
 
 
VIOS VAASSEN
Sportpark De Kouwenaar
Woestijnweg 67
8172 CN Vaassen
0578 - 57 31 56

ESC
Sportpark Burg. Bode
Zwolscheweg 6 A
8081CG Elburg
0525 - 68 59 01

HTC
Sportpark de Pelikaan
Brinkhoekweg 200 
8034 PC Zwolle 
038 - 453 30 86 

BAS   
Sportpark De Schelp  
Sportlaan 3  
8256 ZG Biddinghuizen  
0321 - 33 19 43  

ZWOLSCHE BOYS  
Jo van Marle sportpark  
Landsheerlaan 42  
8016 KH Zwolle  
038 - 465 70 13  
  
  
OENE  
Sportpark De Hoge Kamp   
Deventerweg 2   
8167 NA Oene   
0578 - 64 13 85 

VV HULSHORST
Sportpark “De Eendracht”
Brandsweg 3
8077 SK Hulshorst
0341 - 45 26 08

OLYMPIA ‘28
Sportpark ‘t Hoenbroek 
Burg Malcorpslaan 5 
8061 AG Hasselt 
038 - 477 23 03

D.S.V. ‘61
Sportpark De Haere 
Haerderweg 19 
8085 BK Doornspijk 
0525 - 66 15 06

S.V. HATTO-HEIM
Sportpark Het Achterveen
Konijnenbergerweg 2a
8051 CC Hattem
038 - 444 22 00

COMPETITIE-INDELING 3E KLASSE C OOST
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